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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta
(COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0135),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 53 ja artiklit 
114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8-0115/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0000/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
0 jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

krediidihaldajate, krediidiostjate ja 
tagatiste sissenõudmise kohta

krediidihaldajate ja krediidiostjate 

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Integreeritud finantssüsteem 
parandab majandus- ja rahaliidu võimet 
panna vastu negatiivsetele vapustustele, 
sest lihtsustab erasektori piiriülest 
riskijagamist, vähendades samal ajal 
vajadust avaliku sektori sekkumise järele. 
Liit peaks nende eesmärkide saavutamiseks 
kujundama välja pangandusliidu ja 
arendama edasi kapitaliturgude liitu. 
Pangandusliidu väljakujundamiseks on 
oluline vähendada viivislaenude suurt 
mahtu ja vältida viivislaenude võimalikku 
kuhjumist tulevikus, sest see on 
hädavajalik konkurentsi tagamiseks 
pangandussektoris, finantsstabiilsuse 
säilitamiseks ning laenuandmise 
soodustamiseks, mis aitab luua liidus uusi 
töökohti ja edendada majanduskasvu.

(2) Integreeritud finantssüsteem 
parandab majandus- ja rahaliidu võimet 
panna vastu negatiivsetele vapustustele, 
sest lihtsustab erasektori piiriülest 
riskijagamist, vähendades samal ajal 
vajadust avaliku sektori sekkumise järele. 
Liit peaks nende eesmärkide saavutamiseks 
kujundama välja pangandusliidu ja 
arendama edasi kapitaliturgude liitu. 
Pangandusliidu tugevdamiseks on oluline 
vähendada viivislaenude suurt mahtu ja 
vältida viivislaenude võimalikku kuhjumist 
tulevikus, sest see on hädavajalik 
konkurentsi tagamiseks pangandussektoris, 
finantsstabiilsuse säilitamiseks ning 
laenuandmise soodustamiseks, mis aitab 
luua liidus uusi töökohti ja edendada 
majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 2017. aasta juulis kutsus nõukogu 
oma Euroopa viivislaenude vähendamise 
tegevuskavas25 mitmesuguseid 
institutsioone üles võtma asjakohaseid 
meetmeid viivislaenude suure mahu 
probleemiga jätkuvaks tegelemiseks liidus. 
Tegevuskavas nähakse ette terviklik 
käsitlusviis, mis keskendub üksteist 
täiendavatele poliitikameetmetele neljas 
valdkonnas: i) järelevalve pankade üle ja 

(3) 2017. aasta juulis kutsus nõukogu 
oma Euroopa viivislaenude vähendamise 
tegevuskavas25 mitmesuguseid 
institutsioone üles võtma asjakohaseid 
meetmeid viivislaenude suure mahu 
probleemiga jätkuvaks tegelemiseks liidus 
ja nende kuhjumise ärahoidmiseks 
tulevikus. Tegevuskavas nähakse ette 
terviklik käsitlusviis, mis keskendub 
üksteist täiendavatele poliitikameetmetele 
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nende tegevuse reguleerimine, ii) 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
võlgade sissenõudmise raamistike 
reformimine, iii) raskustes varade 
järelturgude arendamine ja iv) 
pangandussüsteemi restruktureerimise 
edendamine. Meetmeid tuleb neis 
valdkondades vajadust mööda võtta kas 
riiklikul või liidu tasandil. Komisjon teatas 
sarnasest kavatsusest oma 11. oktoobri 
2017. aasta teatises pangandusliidu 
väljakujundamise kohta26, milles tehti 
ettepanek koostada terviklik meetmete 
pakett viivislaenude probleemi 
lahendamiseks liidus.

neljas valdkonnas: i) järelevalve pankade 
üle ja nende tegevuse reguleerimine, ii) 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
võlgade sissenõudmise raamistike 
reformimine, iii) raskustes varade 
järelturgude arendamine ja iv) 
pangandussüsteemi restruktureerimise 
edendamine. Meetmeid tuleb neis 
valdkondades vajadust mööda võtta kas 
riiklikul või liidu tasandil. Komisjon teatas 
sarnasest kavatsusest oma 11. oktoobri 
2017. aasta teatises pangandusliidu 
väljakujundamise kohta26, milles tehti 
ettepanek koostada terviklik meetmete 
pakett viivislaenude probleemi 
lahendamiseks liidus.

__________________ __________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele pangandusliidu 
väljakujundamise kohta (COM(2017) 592 
final, 11. oktoober 2017).

26 Teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele pangandusliidu 
väljakujundamise kohta (COM(2017) 592 
final, 11. oktoober 2017).

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Krediidiasutustelt nõutakse, et nad 
paneksid kõrvale piisavalt rahalisi 
ressursse puhuks, kui uued laenud 
muutuvad viivislaenudeks, mis peaks 
looma asjakohased stiimulid 
viivislaenudega tegelemiseks varases etapis 
ja ära hoidma viivislaenude kuhjumise. Kui 
laenud muutuvad viivislaenudeks, 
võimaldavad tõhusamad tagatud laenude 

(5) Krediidiasutustelt nõutakse, et nad 
paneksid kõrvale piisavalt rahalisi 
ressursse puhuks, kui uued laenud 
muutuvad viivislaenudeks, mis peaks 
looma asjakohased stiimulid 
viivislaenudega tegelemiseks varases etapis 
ja ära hoidma viivislaenude kuhjumise. Kui 
laenud muutuvad viivislaenudeks, 
võimaldavad tõhusamad tagatud laenude 
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sissenõudmise mehhanismid 
krediidiasutustel viivislaene sisse nõuda, 
kohaldades krediidivõtjate suhtes 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Kui aga 
viivislaenude maht peaks sellest hoolimata 
üleliia suurenema, nagu on praegu 
juhtunud mõnes krediidiasutuses ja 
liikmesriigis, saaksid krediidiasutused 
müüa need laenud tõhusatel, 
konkurentsipõhistel ja läbipaistvatel 
järelturgudel teistele ettevõtjatele. Pädevad 
asutused juhendavad krediidiasutusi selles, 
tuginedes oma kehtivatele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 575/2013 kohastele pangaspetsiifilistele 
nn teise samba volitustele. Kui viivislaenud 
muutuvad oluliseks ja ulatuslikuks 
probleemiks, võivad liikmesriigid luua 
riiklikud varahaldusettevõtjad või võtta 
kehtivate riigiabi- ja pankade 
kriisilahenduse eeskirjade alusel muid 
alternatiivseid meetmeid.

sissenõudmise mehhanismid 
krediidiasutustel viivislaene sisse nõuda, 
kohaldades krediidivõtjate suhtes 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Kui aga 
viivislaenude maht peaks sellest hoolimata 
üleliia suurenema, saaksid krediidiasutused 
müüa need laenud tõhusatel, 
konkurentsipõhistel ja läbipaistvatel 
järelturgudel teistele ettevõtjatele. Pädevad 
asutused juhendavad krediidiasutusi selles, 
tuginedes oma kehtivatele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 575/2013 kohastele pangaspetsiifilistele 
nn teise samba volitustele. Kui viivislaenud 
muutuvad oluliseks ja ulatuslikuks 
probleemiks, võivad liikmesriigid luua 
riiklikud varahaldusettevõtjad või võtta 
kehtivate riigiabi- ja pankade 
kriisilahenduse eeskirjade alusel muid 
alternatiivseid meetmeid.

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2013. aasta määrus (EL) 
nr 575/2013 krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate 
usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) 
nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 
27.6.2013, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2013. aasta määrus (EL) 
nr 575/2013 krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate 
usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) 
nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 
27.6.2013, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolev direktiiv peaks 
võimaldama krediidiasutustel 
viivislaenudeks muutunud laenudega 
paremini toime tulla, parandades tingimusi 
laenu katteks antud tagatise 
sissenõudmise või krediidi kolmandatele 

(6) Käesolev direktiiv peaks 
võimaldama krediidiasutustel 
viivislaenudeks muutunud laenudega 
paremini toime tulla, parandades krediidi 
kolmandatele isikutele müümise tingimusi. 
Kui krediidiasutused on silmitsi suure 
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isikutele müümise tingimusi. Tagatistest 
tulenevate kohustuste kiirendatud 
täitmisele pööramise kasutuselevõtt 
tagatiste väärtuse sissenõudmise kiire 
mehhanismina vähendaks viivislaenude 
probleemi lahendamise kulusid ning 
aitaks seega nii krediidiasutustel kui ka 
viivislaenude ostjatel vara sisse nõuda. 
Lisaks sellele, kui krediidiasutused on 
silmitsi suure viivislaenude kuhjumisega ja 
neil ei ole oma viivislaenude 
nõuetekohaseks haldamiseks töötajaid või 
kogemusi, oleks tõhusaks lahenduseks 
nende laenude haldamise edasiandmine 
spetsialiseerunud krediidihaldajale või 
krediidilepingute müümine krediidiostjale, 
kellel on nende haldamiseks vajalik 
riskivalmidus ja nõutavad eriteadmised.

viivislaenude kuhjumisega ja neil ei ole 
oma viivislaenude nõuetekohaseks 
haldamiseks töötajaid või kogemusi, oleks 
tõhusaks lahenduseks nende laenude 
haldamise edasiandmine spetsialiseerunud 
krediidihaldajale või krediidilepingute 
müümine krediidiostjale, kellel on nende 
haldamiseks vajalik riskivalmidus ja 
nõutavad eriteadmised.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga 
krediidiasutustele antavad mõlemad 
viivislaenudega tegelemise võimalused 
võimendavad teineteist. Tagatistest 
tulenevate kohustuste kiirendatud 
kohtuvälise täitmisele pööramise puhul on 
ootuspärane, et lühem sissenõudmise aeg 
ja suuremad tagastamismäärad 
suurendavad viivislaenude väärtust. See 
omakorda suurendab viivislaenutehingute 
puhul ostuhinda. Lisaks sellele muutub 
viivislaenude müük vähem keerukaks, kui 
laen on tagatisega tagatud. Selle 
põhjuseks on asjaolu, et tagatisega 
tagatud viivislaenu hinda on tagatiseta 
laenuga võrreldes lihtsam järelturu 
tehingus kindlaks määrata, sest tagatise 
väärtus määrab viivislaenu minimaalse 
väärtuse. Kui eksisteeriks likviidsem ja 

välja jäetud
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paremini toimiv viivislaenude järelturg, 
kus investorid tunnevad suuremat huvi 
viivislaenude vastu, millega kaasneb 
kiirendatud sissenõudmismehhanism, 
oleksid krediidiasutustel lisastiimulid 
tagatistest tulenevate kohustuste 
kiirendatud kohtuvälise täitmisele 
pööramise kasutamiseks uute laenude 
emiteerimisel. Peale selle edendaks 
käesoleva direktiiviga saavutatav 
ühtlustamine viivislaenudesse 
investeerivate kogu ELis tegutsevate 
investorite väljakujunemist, suurendades 
seega veelgi turu likviidsust.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avalikus arutelus kasutatakse 
üldiselt mõisteid „laenud“ ja „pangad“, 
kuid käesolevas dokumendis kasutatakse 
edaspidi täpsemaid õigusmõisteid „krediit“ 
või „krediidilepingud“ ja 
„krediidiasutused“. Lisaks sellele 
hõlmavad mõisted „pank“ ja 
„krediidiasutus“ ka nende 
tütarettevõtjaid, kui ei ole sätestatud 
teisiti.

(8) Avalikus arutelus kasutatakse 
üldiselt mõisteid „laenud“ ja „pangad“, 
kuid käesolevas dokumendis kasutatakse 
edaspidi täpsemaid õigusmõisteid „krediit“ 
või „krediidilepingud“ ja 
„krediidiasutused“. Lisaks sellele hõlmab 
direktiiv nii krediidilepingu järgseid 
krediidiandja õigusi kui ka 
krediidilepingut ennast.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mittekrediidiasutuste tagasihoidlik (11) Mittekrediidiasutuste tagasihoidlik 
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osalemine on vähendanud nõudlust, 
kahjustanud konkurentsi ja alandanud 
krediidilepingute portfellide ostuhindu 
järelturgudel – see võtab krediidiasutustelt 
stiimuli probleemseid krediidilepinguid 
müüa. Krediidiasutuste antud ja 
mittekrediidiasutustele müüdud krediidi 
turgude arendamisel on seega selge liidu 
mõõde. Ühest küljest saaksid 
krediidiasutused müüa probleemseid või 
isegi toimivaid krediidilepinguid kogu 
liidus tõhusatel, konkurentsipõhistel ja 
läbipaistvatel järelturgudel. Teisest küljest 
eeldab pangandusliidu ja kapitaliturgude 
liidu väljakujundamine tegutsemist selle 
nimel, et ära hoida viivislaenude 
kuhjumine krediidiasutuste bilansis, nii et 
nad saaksid jätkuvalt täita oma rolli 
majanduse rahastamisel.

osalemine on vähendanud nõudlust, 
kahjustanud konkurentsi ja alandanud 
krediidilepingute portfellide ostuhindu 
järelturgudel – see võtab krediidiasutustelt 
stiimuli probleemseid krediidilepinguid 
müüa. Krediidiasutuste antud ja 
mittekrediidiasutustele müüdud krediidi 
turgude arendamisel on seega selge liidu 
mõõde. Ühest küljest saaksid 
krediidiasutused müüa probleemseid 
krediidilepinguid kogu liidus tõhusatel, 
konkurentsipõhistel ja läbipaistvatel 
järelturgudel. Teisest küljest eeldab 
pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu 
väljakujundamine tegutsemist selle nimel, 
et ära hoida viivislaenude kuhjumine 
krediidiasutuste bilansis, nii et nad saaksid 
jätkuvalt täita oma rolli majanduse 
rahastamisel. Seepärast hõlmavad 
käesoleva direktiivi sätted krediidiostjaid, 
kes tegutsevad oma kaubandus-, äri- või 
kutsetegevuse raames, kui nad 
omandavad krediidilepingu üksnes juhul, 
kui see on kvalifitseeritud probleemse 
krediidilepinguna.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Algselt krediidiasutuste antud 
viivislaen võib krediidihaldusprotsessis 
muutuda nõuetekohaselt teenindatavaks 
laenuks. Sel juhul võivad krediidihaldajad 
oma tegevust jätkata vastavalt oma 
tegevusloale.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna krediidihaldajad võivad 
osutada oma teenuseid nii 
krediidiasutustele kui ka krediidiostjatele, 
kes ei ole krediidiasutused, on 
krediidihaldajate konkurentsipõhine ja 
integreeritud turg seotud krediidiostjate 
konkurentsipõhise ja integreeritud turu 
arenguga. Krediidiostjatel puudub sageli 
suutlikkus krediiti ise hallata ja seetõttu ei 
või nad krediiti krediidiasutustelt osta, kui 
nad ei saa krediidihaldustegevust teistele 
üksustele edasi anda.

(14) Kuna krediidihaldajad võivad 
osutada oma teenuseid nii 
krediidiasutustele kui ka krediidiostjatele, 
kes ei ole krediidiasutused, on 
krediidihaldajate konkurentsipõhine ja 
integreeritud turg seotud krediidiostjate 
konkurentsipõhise ja integreeritud turu 
arenguga. Krediidiostjad otsustavad sageli 
krediidihaldustegevuse teistele üksustele 
edasi anda, kuna neil puudub suutlikkus 
krediiti ise hallata, ja nad ei soovi seega 
krediiti krediidiasutustelt osta, kui nad ei 
saa teatavaid teenuseid edasi anda.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast on vajalik võtta liidu 
tasandi meetmeid, et tegeleda 
krediidiostjate ja krediidihaldajate 
olukorraga seoses krediidiasutuse poolt 
algselt antava krediidiga. 
Mittekrediidiasutuste poolt algselt antava 
krediidi või üldiselt võlgade sissenõudmise 
hõlmamise ettepanekut praegu ei tehta, sest 
sellise laiaulatusliku kohaldamisala 
kehtestamiseks puuduvad tõendid 
makromajandusliku tähtsuse, 
tasakaalustamata stiimulite või halvasti 
toimivate turgude kohta.

(16) Seepärast on vajalik võtta liidu 
tasandi meetmeid, et tegeleda 
krediidiostjate ja krediidihaldajate 
olukorraga seoses krediidiasutuse poolt 
algselt antava probleemse krediidiga. 
Direktiiv ei piira siiski liidu ja 
liikmesriikide õiguse kohaseid krediidi 
andmist hõlmavaid eeskirju, sealhulgas 
juhtudel, kui krediidihaldajaid võib 
pidada krediidivahendamises osalejateks. 
Direktiiv ei piira ka siseriiklikke eeskirju, 
millega kehtestatakse täiendavad nõuded 
krediidiostjale või krediidihaldajale seoses 
krediidilepingu järgsete tingimuste 
ümbervaatamisega. Mittekrediidiasutuste 
poolt algselt antava krediidi või üldiselt 
võlgade sissenõudmise hõlmamise 
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ettepanekut praegu ei tehta, sest sellise 
laiaulatusliku kohaldamisala 
kehtestamiseks puuduvad tõendid 
makromajandusliku tähtsuse, 
tasakaalustamata stiimulite või halvasti 
toimivate turgude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid võivad vabalt 
reguleerida krediidihaldustegevust, mis ei 
kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse – nagu 
mittekrediidiasutuste sõlmitud 
krediidilepingute puhul pakutavad 
teenused või füüsiliste isikute ellu viidud 
krediidihaldustegevus –, sealhulgas 
käesoleva direktiivi kohaste nõuetega 
samaväärsete nõuete kehtestamisega. 
Need üksused ei saaks siiski kasutada 
võimalust osutada selliseid teenuseid 
teistele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
suurendada krediidiasutuste suutlikkust 
tulla toime laenudega, mis on muutunud 
või võivad muutuda viivislaenudeks, kuid 
krediidi järelturg hõlmab nii 
nõuetekohaselt teenindatavaid laene kui 

välja jäetud
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ka viivislaene. Tegelikult müüakse turul 
krediidiportfelle, mis koosnevad 
nõuetekohaselt teenindatavatest, 
puudulikult teenindatavatest ja 
viivislaenudest. Portfellid sisaldavad nii 
tagatud kui ka tagamata krediiti ning nii 
tarbijatele kui ka ettevõtjatele antud 
krediiti. Kui võlgade sissenõudmise 
eeskirjad erinevad olenevalt krediidi või 
krediidivõtja liigist, tekitaks selliste 
krediidiportfellide müügiks pakendamine 
lisakulusid. Käesoleva direktiivi sätted, 
mis on suunatud järelturu arendamisele, 
hõlmavad nii nõuetekohaselt 
teenindatavaid laene kui ka viivislaene 
eesmärgiga vältida olukorda, kus need 
lisakulud heidutaks investoreid osalemast 
ja killustaks seda tärkavat turgu. 
Krediidiasutused saavad kasu suuremast 
investoribaasist ja tõhusamatest 
krediidihaldajatest. Samasugust kasu 
saavad varahaldusettevõtjad, kes aitavad 
mõnes liikmesriigis turustada nii 
viivislaene kui ka nõuetekohaselt 
teenindatavaid laene, mille on algselt 
andnud krediidiasutused, kes olid läbinud 
kriisilahendusmenetluse või olid 
restruktureeritud või kes on need laenud 
muul viisil oma bilansist eemaldanud28.
__________________
28 Vt komisjoni talituste töödokument 
„AMC Blueprint“, SWD(2018) 72.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tähtsus, mida liidu seadusandja 
omistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2014/17/EL29, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

(18) Tähtsus, mida liidu seadusandja 
omistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2014/17/EL29, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
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2008/48/EÜ30 ja nõukogu direktiiviga 
93/13/EMÜ31 tarbijatele antud kaitsele, 
tähendab, et krediidilepingu kohaste 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
enda loovutamine krediidiostjale ei tohiks 
mingil viisil mõjutada liidu õigusega 
tarbijatele antud kaitse taset. Seepärast 
peaksid krediidiostjad ja krediidihaldajad 
järgima esialgse krediidilepingu suhtes 
kohaldatavaid liidu õigusnorme ning 
tarbijale peaks säilima samal tasemel 
kaitse, nagu on ette nähtud liidu õigusega 
või nagu on määratud liidu või siseriikliku 
kollisiooninormiga, olenemata 
krediidiostja või krediidihaldaja suhtes 
kohaldatavast õigusest.

2008/48/EÜ30 ja nõukogu direktiiviga 
93/13/EMÜ31 tarbijatele antud kaitsele, 
tähendab, et krediidilepingu kohaste 
krediidiõiguste või krediidilepingu enda 
loovutamine krediidiostjale ei tohiks 
mingil viisil mõjutada liidu õigusega 
tarbijatele antud kaitse taset. Seepärast 
peaksid krediidiostjad ja krediidihaldajad 
järgima esialgse krediidilepingu suhtes 
kohaldatavaid kehtivaid liidu ja 
siseriiklikke õigusnorme ning 
krediidivõtjale peaks säilima samal tasemel 
kaitse, nagu on ette nähtud kohaldatava 
liidu ja siseriikliku õigusega või nagu on 
määratud liidu või siseriikliku 
kollisiooninormiga.

__________________ __________________
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud 
tarbijakrediidilepingute kohta ning millega 
muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 
2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 
(ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud 
tarbijakrediidilepingute kohta ning millega 
muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 
2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 
(ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2008. aasta direktiiv 
2008/48/EÜ, mis käsitleb 
tarbijakrediidilepinguid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.5.2008, 
lk 66).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2008. aasta direktiiv 
2008/48/EÜ, mis käsitleb 
tarbijakrediidilepinguid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.5.2008, 
lk 66).

31 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 
93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta 
tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.4.1993, 
lk 29).

31 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 
93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta 
tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.4.1993, 
lk 29).

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kõrgetasemelise tarbijakaitse 
tagamiseks on liidu ja liikmesriikide 
õiguses sätestatud mitmesugused 
krediidilepingutega seotud õigused ja 
kaitsemeetmed, mis on tarbijatele lubatud 
või antud. Neid õigusi ja kaitsemeetmeid 
kohaldatakse eelkõige krediidilepingu üle 
peetavate läbirääkimiste ja selle sõlmimise 
ning selle täitmise või täitmata jätmise 
suhtes. See kehtib eelkõige direktiivi 
2014/17/EL kohaldamisalasse kuuluvate 
pikaajaliste tarbijakrediidilepingute puhul 
seoses tarbija õigusega täita oma 
krediidilepingukohased kohustused 
täielikult või osaliselt enne selle lepingu 
lõppemist või saada vajaduse korral 
Euroopa standardinfo teabelehe kaudu 
teavet krediidilepingu võimaliku 
üleandmise kohta krediidiostjale. 
Krediidisaaja õigusi ei tohiks muuta ka see, 
kui krediidilepingu üleandmine 
krediidiasutuse ja ostja vahel toimub 
lepingu vormis.

(20) Kõrgetasemelise tarbijakaitse 
tagamiseks on liidu ja liikmesriikide 
õiguses sätestatud mitmesugused 
krediidilepingutega seotud õigused ja 
kaitsemeetmed, mis on tarbijatele lubatud 
või antud. Neid õigusi ja kaitsemeetmeid 
kohaldatakse eelkõige krediidilepingu üle 
peetavate läbirääkimiste ja selle sõlmimise, 
direktiivis 2005/29/EL sätestatud ettevõtja 
ja tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausate kaubandustavade ning 
krediidilepingu täitmise või täitmata 
jätmise suhtes. See kehtib eelkõige 
direktiivi 2014/17/EL kohaldamisalasse 
kuuluvate pikaajaliste 
tarbijakrediidilepingute puhul seoses 
tarbija õigusega täita oma 
krediidilepingukohased kohustused 
täielikult või osaliselt enne selle lepingu 
lõppemist või saada vajaduse korral 
Euroopa standardinfo teabelehe kaudu 
teavet krediidilepingu võimaliku 
üleandmise kohta krediidiostjale. 
Krediidisaaja õigusi ei tohiks muuta ka see, 
kui krediidilepingu üleandmine 
krediidiasutuse ja ostja vahel toimub 
lepingu vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liidu krediidiasutused ja nende 
tütarettevõtjad haldavad krediiti oma 
tavapärase äritegevuse osana. Neil on 
samasugused kohustused enda antud 
krediidi ja teiselt krediidiasutuselt ostetud 
krediidi puhul. Kuna neid juba 
reguleeritakse ja nende üle tehakse 

(22) Liidu krediidiasutused haldavad 
krediiti oma tavapärase äritegevuse osana. 
Neil on samasugused kohustused enda 
väljastatud krediidilepingute ja teiselt 
krediidiasutuselt ostetud krediidilepingute 
puhul. Kuna neid juba reguleeritakse ja 
nende üle tehakse järelevalvet, tähendaks 
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järelevalvet, tähendaks käesoleva direktiivi 
kohaldamine nende krediidihalduse või -
ostmise tegevuse suhtes tegevusloa 
andmise ja nõuete täitmise kulude tarbetut 
kahekordistamist ning seetõttu ei kuulu nad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

käesoleva direktiivi kohaldamine nende 
krediidihalduse või -ostmise tegevuse 
suhtes tegevusloa andmise ja nõuete 
täitmise kulude tarbetut kahekordistamist 
ning seetõttu ei kuulu nad käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse. Ka 
krediidihaldustegevuse nii seoses 
toimivate kui ka probleemsete 
krediidilepingutega krediidiasutuste poolt 
krediidihaldajatele või kolmandatele 
isikutele edasiandmine jääb väljapoole 
käesoleva direktiivi kohaldamisala, kuna 
krediidiasutused peavad juba järgima 
kohaldatavaid edasiandmist käsitlevaid 
eeskirju. Lisaks sellele ei hõlma käesolev 
direktiiv krediidiandjaid, kes ei ole 
krediidiasutused, kuid keda reguleerib ja 
kelle üle teeb järelevalvet liikmesriigi 
pädev asutus kooskõlas direktiiviga 
2008/48/EÜ ja direktiiviga 2014/17/EL ja 
kes osutavad krediidihaldusteenuseid 
laenude puhul, mis on tarbijatele antud 
nende tavapärase äritegevuse raames, kui 
nad osutavad selles liikmesriigis 
krediidihaldusteenuseid laenude puhul, 
mille on andnud krediidiasutused. Lisaks 
ei tohiks käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluda direktiivi 
2011/761/EL või direktiivi 2009/65/EÜ 
alusel volitatud või registreeritud 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, fondivalitsejad ja äriühinguna 
asutatud fondid (tingimusel, et 
äriühinguna asutatud fond ei ole 
fondivalitsejat määranud). Lisaks 
kasutavad eriotstarbelised 
majandusüksused 
väärtpaberistamistegevuses ära 
vanemhaldureid (master servicers), kelle 
ülesanded hõlmavad rohkemat kui 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
haldustegevus. Seepärast ei peaks laenude 
edasiandmine ja haldamine 
väärtpaberistamise kontekstis käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluma. 
Samuti on elukutseid, mille puhul 
tegeldakse krediidihaldustegevusele 
sarnase tugitegevusega, nagu notarid, 
juristid, kohtutäiturid ja ametnikud, kes 
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tegutsevad siseriiklike õigusaktide kohtuid 
käsitlevate sätete alusel ja rakendavad 
siduvate meetmete täitmisele pööramist, 
ning seepärast võivad liikmesriigid 
otsustada käesolevat direktiivi nimetatud 
elukutsete suhtes mitte kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et olemasolevatel 
krediidiostjatel ja krediidihaldajatel oleks 
võimalik kohaneda käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
õigusnormide nõuetega ning eelkõige 
krediidihaldajatel saada tegevusluba, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ainult 
nende krediidilepingu üleandmiste suhtes, 
mis toimuvad kuus kuud pärast ülevõtmise 
tähtaega.

(23) Selleks et olemasolevatel 
krediidiostjatel ja krediidihaldajatel oleks 
võimalik kohaneda käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
õigusnormide nõuetega ning eelkõige 
krediidihaldajatel saada tegevusluba, 
võimaldab käesolev direktiiv üksustel, kes 
praegu tegelevad krediidihaldusega 
vastavalt siseriiklikule õigusele, sellega 
oma päritoluliikmesriigis edasi tegeleda 
kuus kuud pärast käesoleva direktiivi 
ülevõtmise tähtaega. Pärast nimetatud 
kuue kuu pikkuse ajavahemiku 
möödumist saavad turul tegutseda üksnes 
krediidihaldajad, kellel on tegevusluba 
siseriiklike õigusaktide alusel, millega 
rakendatakse käesolevat direktiivi.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Liikmesriigid, kes on juba 
kehtestanud eeskirjad, mis on võrdväärsed 
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käesolevas direktiivis 
krediidihaldustegevuse kohta kehtestatud 
eeskirjadega või neist rangemad, võivad 
tunnustada oma siseriiklikes õigusaktides, 
millega rakendatakse käesolevat 
direktiivi, olemasolevate 
krediidihaldustegevusega tegelevate 
majandusüksuste võimalust, et neid 
tunnustatakse automaatselt kui volitatud 
krediidihaldajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Krediidihaldajatele krediidihalduse 
tegevusloa andmine peaks kogu liidus 
põhinema ühtsetel ja ühtlustatud 
tingimustel, mida pädevad asutused 
peaksid kohaldama proportsionaalselt. 
Selleks et vältida võlgniku või 
krediidivõtja kaitse vähenemist ja 
suurendada usaldust, peaksid 
krediidihaldajale tegevusloa andmise ja 
selle kehtimise tingimused tagama, et 
krediidihaldajad, krediidihaldajas olulist 
osalust omavad isikud ja krediidihaldaja 
juhtkonna liikmed ei ole kohtulikult 
karistatud raskete varavastaste või 
finantstegevusega seotud või füüsilise 
puutumatuse vastu suunatud kuritegude 
eest ning neil on laitmatu maine. Samuti 
ei tohiks nende isikute ega krediidihaldaja 
suhtes olla algatatud 
maksejõuetusmenetlust ja nad ei tohiks olla 
kuulutatud pankrotis olevaks, välja arvatud 
juhul, kui nende õigused on siseriiklike 
õigusaktide kohaselt taastatud. Kõigele 
lisaks tuleb võlgniku kaitse eeskirjade ja 
andmekaitse-eeskirjade järgimise 
tagamiseks nõuda, et oleksid kehtestatud 
asjakohane juhtimiskord ja 

(24) Krediidihaldajatele krediidihalduse 
tegevusloa andmine peaks kogu liidus 
põhinema ühtsetel ja ühtlustatud 
tingimustel, mida pädevad asutused 
peaksid kohaldama proportsionaalselt. 
Krediidihaldaja tegevusluba hõlmab 
krediidihaldustegevust olenemata krediidi 
liigist. Seepärast võivad krediidihaldajad 
osutada nõuetekohaselt teenindatavate 
laenude haldusteenust liikmesriikides, kus 
on nõuetekohaselt teenindavate laenude 
üleandmine lubatud. Arvestades 
krediidihaldaja ja krediidivõtjate 
pikaajalise iseloomuga suhet, samuti 
keerulisi nõudeid, mida tuleb täita, võib 
krediidihaldajana tegutseda üksnes 
juriidiline isik ning seepärast tegevusluba 
taotleda. Selleks et vältida võlgniku või 
krediidivõtja kaitse vähenemist ja 
suurendada usaldust, peaksid 
krediidihaldajale tegevusloa andmise ja 
selle kehtimise tingimused tagama, et 
krediidihaldajas olulist osalust omavad 
isikud ja juht- või haldusorgani liikmed ei 
ole kohtulikult karistatud raskete 
varavastaste või finantstegevuse, rahapesu 
või pettusega seotud või füüsilise 
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sisekontrollisüsteem ning kaebuste 
registreerimise ja käsitlemise kord ning 
nende üle tehtaks järelevalvet. Lisaks 
sellele peaksid krediidihaldajad olema 
kohustatud tegutsema õiglaselt ja võtma 
nõuetekohaselt arvesse krediidivõtjate 
finantsseisundit. Juhul kui riiklikul tasandil 
on kättesaadav võlgade tagasimaksmist 
lihtsustav võlanõustamisteenus, peaksid 
krediidihaldajad kaaluma krediidivõtjate 
suunamist seda teenust kasutama.

puutumatuse vastu suunatud kuritegude 
eest ning nende suhtes ei ole algatatud 
maksejõuetusmenetlust ja nad ei tohiks olla 
kuulutatud pankrotis olevaks, välja arvatud 
juhul, kui nende õigused on siseriiklike 
õigusaktide kohaselt taastatud. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
juhtorganil tervikuna on piisavad 
teadmised ja oskused, et juhtida ettevõtet 
pädevalt ja vastutustundlikult vastavalt 
tegevusele, mida tuleb ellu viia. Iga 
liikmesriik peab hindama hea maine, 
piisavate teadmiste ja kogemuste 
tingimusi, kuid ta ei tohiks takistada 
tegevusluba omavate krediidihaldajate 
vaba liikumist liidus. Sel eesmärgil peaks 
EBA töötama välja suunised, et 
vähendada nimetatud nõuete erinevat 
tõlgendamist. Lisaks peaksid liikmesriigid 
tagama, et taotlejal on piisav algkapital ja 
et taotleja üle tõhusa järelevalve tegemisel 
ei esine tema kontserni struktuurist 
tulenevaid takistusi. Kõigele lisaks tuleb 
võlgniku kaitse eeskirjade ja andmekaitse-
eeskirjade järgimise tagamiseks nõuda, et 
oleksid kehtestatud asjakohane 
juhtimiskord ja sisekontrollisüsteem ning 
kaebuste registreerimise ja käsitlemise 
kord ning nende üle tehtaks järelevalvet, ja 
et oleksid kehtestatud piisavate 
omavahendite ja piisava likviidsuse 
nõuded, asjakohased riskidega tegelemise, 
nende juhtimise, jälgimise ja 
leevendamise meetmed, samuti 
teavitamise ja avalikustamisega seotud 
nõuded. Lisaks peaks krediidihaldajal 
olema kehtestatud piisavad rahapesu- ja 
terrorismivastased menetlused, kui 
päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
siseriiklike õigusaktidega, millega 
võetakse üle direktiiv 2015/849/EL, 
määratakse krediidihaldajad kui 
kohustatud üksused rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamise ja 
selle vastu võitlemise eesmärgil. Lisaks 
sellele peaksid krediidihaldajad olema 
kohustatud tegutsema õiglaselt ja võtma 
nõuetekohaselt arvesse krediidivõtjate 
finantsseisundit. Juhul kui riiklikul tasandil 
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on kättesaadav võlgade tagasimaksmist 
lihtsustav võlanõustamisteenus, peaksid 
krediidihaldajad kaaluma krediidivõtjate 
suunamist seda teenust kasutama.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pikaleveniva menetluse ja 
ebakindluse vältimiseks tuleb kehtestada 
nõuded teabe kohta, mida tegevusloa 
taotlejad on kohustatud esitama, ning 
mõistlikud tähtajad tegevusloa andmiseks 
ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
asjaolud. Kui ametiasutus tunnistab teistes 
liikmesriikides krediidihaldusteenuseid 
pakkuva krediidihaldaja tegevusloa 
kehtetuks, tuleb sellest teatada vastuvõtvate 
liikmesriikide pädevatele asutustele. Igas 
liikmesriigis tuleks luua ajakohane avalik 
veebiregister, mis tagab läbipaistvuse 
tegevusluba omavate krediidihaldajate arvu 
ja isikute osas.

(25) Pikaleveniva menetluse ja 
ebakindluse vältimiseks tuleb kehtestada 
nõuded teabe kohta, mida tegevusloa 
taotlejad on kohustatud esitama, ning 
mõistlikud tähtajad tegevusloa andmiseks 
ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
asjaolud. Kui ametiasutus tunnistab teistes 
liikmesriikides krediidihaldusteenuseid 
pakkuva krediidihaldaja tegevusloa 
kehtetuks, tuleb sellest teatada vastuvõtvate 
liikmesriikide pädevatele asutustele. Igas 
liikmesriigis tuleks luua ajakohane avalik 
register või nimekiri ja teha see pädevate 
asutuste veebilehtedel avalikult 
kättesaadavaks, et tagada läbipaistvus 
tegevusluba omavate krediidihaldajate arvu 
ja isikute osas.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks kehtestada kord, mille 
kohaselt on krediidihaldajad kohustatud 
veenduma, et kui nad annavad oma 
tegevuse edasi krediidihaldusteenuse 

(26) Krediidihaldaja ja krediidiandja 
vahelist lepingulist suhet ning 
krediidihaldaja kohustusi krediidiandja 
ees ei tohiks edasiandmisega 
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osutajale, siis ei põhjusta see 
krediidihaldusteenuse osutajale 
ebamõistlikku tegevusriski või tema 
mittevastavust siseriiklikele või liidu 
õigusnõuetele ega piira järelevalveasutuse 
suutlikkust täita oma kohustusi ja kaitsta 
krediidivõtjate õigusi.

krediidihaldusteenuse osutajale muuta. 
Tuleks kehtestada kord, mille kohaselt on 
krediidihaldajad kohustatud veenduma, et 
kui nad annavad oma tegevuse edasi 
krediidihaldusteenuse osutajale, siis ei 
põhjusta see krediidihaldusteenuse 
osutajale ebamõistlikku tegevusriski või 
tema mittevastavust siseriiklikele või liidu 
õigusnõuetele ega piira järelevalveasutuse 
suutlikkust täita oma kohustusi ja kaitsta 
krediidivõtjate õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Võttes arvesse seda, et kui 
krediidiandja usaldab krediidilepingu 
haldamise ja täitmise tagamise 
krediidihaldajale, delegeerib krediidiandja 
krediidihaldajale oma õigused ja 
kohustused ning oma otsekontakti 
krediidivõtjaga, kandes siiski ise lõplikku 
vastutust, peaks krediidiandja ja 
krediidihaldaja suhe olema selgelt 
kirjalikult vormistatud ning pädevatel 
asutustel peaks olema võimalik kontrollida, 
kuidas selline suhe on kindlaks määratud.

(27) Võttes arvesse seda, et kui 
krediidiandja usaldab krediidilepingu 
haldamise ja täitmise tagamise 
krediidihaldajale, delegeerib krediidiandja 
krediidihaldajale oma õigused ja 
kohustused ning oma otsekontakti 
krediidivõtjaga, kandes siiski ise lõplikku 
vastutust, peaks krediidiandja ja 
krediidihaldaja suhe olema selgelt 
kirjalikus krediidihalduslepingus 
vormistatud ning pädevatel asutustel peaks 
olema võimalik kontrollida, kuidas selline 
suhe on kindlaks määratud. Lisaks sellele 
peaksid krediidihaldajad olema 
kohustatud tegutsema õiglaselt ja võtma 
nõuetekohaselt arvesse krediidivõtjate 
finantsseisundit. Kui krediidivõtja ise 
saadud laene teatavas ulatuses ei 
teeninda, peaksid liikmesriigid olema 
võimelised tagama, et krediidihaldaja ja 
krediidiandja peavad selles ulatuses 
leppima kokku krediidihalduslepingus, 
millest krediidihaldaja teavitab 
krediidiandjat enne 
krediidihaldustegevuse edasiandmist.
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Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Krediidihaldaja suhtes, kes 
tegutseb vastuvõtvas liikmesriigis, 
kohaldatakse piiranguid ja nõudeid, mis 
on kehtestatud vastuvõtva liikmesriigi 
õigusaktidega vastavalt käesolevale 
direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Piiriüleste krediidihaldajate tõhusa 
ja tulemusliku järelevalve tagamiseks 
tuleks kehtestada päritoluliikmesriigi ja 
vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste 
koostööd käsitlevad erinormid. Need 
peaksid võimaldama teabe vahetamist, 
säilitades samal ajal selle 
konfidentsiaalsuse, aga ka kohapeal ja 
väljaspool tehtavat kontrolli, abi osutamist 
ning kontrollitulemustest ja võetud 
meetmetest teavitamist.

(29) Piiriüleste krediidihaldajate tõhusa 
ja tulemusliku järelevalve tagamiseks 
tuleks kehtestada päritoluliikmesriigi ja 
vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste 
koostööd käsitlevad erinormid. Need 
peaksid võimaldama teabe vahetamist, 
säilitades samal ajal selle 
konfidentsiaalsuse, ametisaladuse 
hoidmise, üksikisiku ja ettevõtte õigused, 
aga ka kohapeal ja väljaspool tehtavat 
kontrolli, abi osutamist ning 
kontrollitulemustest ja võetud meetmetest 
teavitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tähtis eeltingimus selleks, et 
krediidiostjad ja krediidihaldajad 
hakkaksid oma rolli täitma, on nende 
juurdepääs kogu asjakohasele teabele ning 
liikmesriigid peaksid selle tagama, järgides 
samal ajal liidu ja siseriiklikke 
andmekaitse-eeskirju.

(30) Tähtis eeltingimus selleks, et 
krediidiostjad ja krediidihaldajad 
hakkaksid oma rolli täitma, on nende 
juurdepääs asjakohasele teabele võimalik 
ning liikmesriigid peaksid selle tagama, 
järgides samal ajal liidu ja siseriiklikke 
andmekaitse-eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Juhul kui krediidiasutus annab 
krediidilepingu üle, peaks ta olema 
kohustatud teatama oma 
järelevalveasutusele ja käesoleva direktiivi 
järgimise üle järelevalvet tegevale 
pädevale asutusele üleantud 
krediidiportfelli peamised omadused ja 
ostja isiku ning vajaduse korral tema 
esindaja liidus. Kõnealune pädev asutus 
peaks olema kohustatud edastama selle 
teabe krediidiostja üle järelevalve tegemise 
eest vastutavatele pädevatele asutustele ja 
krediidivõtja asutamisriigi pädevale 
asutusele. Sellised läbipaistvusnõuded 
võimaldavad teha liidu piires ühtlustatud ja 
tõhusat järelevalvet krediidilepingute 
üleandmise üle.

(31) Juhul kui krediidiasutus annab 
krediidilepingu üle, peaks ta olema 
kohustatud teatama kvartalis korra ja 
koondtasemel oma järelevalveasutusele ja 
käesoleva direktiivi järgimise üle 
järelevalvet tegevale pädevale asutusele 
vähemalt üleantud krediidiportfellide 
koondlaenujäägi, samuti sisalduvate 
laenude arvu ja suuruse ning selle, kas 
need sisaldavad tarbijatega sõlmitud 
lepinguid. Iga ühe tehinguga üle antud 
portfelli puhul peab teave sisaldama 
juriidilise üksuse identifitseerijat või, kui 
see teave ei ole kättesaadav, siis ostja 
isikut ja aadressi ning vajaduse korral 
tema esindajat liidus. Kõnealune pädev 
asutus peaks olema kohustatud edastama 
selle teabe krediidiostja üle järelevalve 
tegemise eest vastutavatele pädevatele 
asutustele. Sellised läbipaistvusnõuded 
võimaldavad teha liidu piires ühtlustatud ja 
tõhusat järelevalvet krediidilepingute 
üleandmise üle. Selleks et järgida 
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proportsionaalsuse põhimõtet, peaksid 
pädevad asutused topelttöö vältimiseks 
võtma arvesse neile juba teiste vahendite 
kaudu kättesaadavat teavet, eelkõige 
seoses krediidiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Nõukogu tegevuskava osana 
tugevdatakse krediidiasutuste 
andmetaristut, tagades ühtsed ja 
standardsed andmed probleemsete 
krediidilepingute kohta. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) on välja 
töötanud andmevormid teabe esitamiseks 
pangaportfellis olevate krediidiriski 
positsioonide kohta, mis võimaldab 
potentsiaalsetel ostjatel hinnata 
krediidilepingute väärtust ja täita oma 
hoolsuskohustust. Selliste vormide 
kasutamine krediidilepingute puhul 
vähendaks krediidilepingute potentsiaalsete 
ostjate ja müüjate valduses oleva teabe 
erinevust ning toetaks seega toimiva 
järelturu arengut liidus. EBA peaks 
seetõttu välja töötama andmevorme 
käsitlevad rakenduslikud tehnilised 
standardid ja krediidiasutused peaksid 
kasutama neid standardeid eesmärgiga 
hõlbustada müüki minevate 
krediidilepingute väärtuse hindamist.

(32) Nõukogu tegevuskava osana 
tugevdatakse krediidiasutuste 
andmetaristut, tagades ühtsed ja 
standardsed andmed probleemsete 
krediidilepingute kohta. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) on välja 
töötanud andmevormid teabe esitamiseks 
pangaportfellis olevate krediidiriski 
positsioonide kohta, mis võimaldab 
potentsiaalsetel ostjatel hinnata 
krediidilepingute väärtust ja täita oma 
hoolsuskohustust. Selliste vormide 
kasutamine krediidilepingute puhul 
vähendaks krediidilepingute potentsiaalsete 
ostjate ja müüjate valduses oleva teabe 
erinevust ning toetaks seega toimiva 
järelturu arengut liidus. EBA peaks 
seetõttu välja töötama andmevorme 
käsitlevad rakenduslikud tehnilised 
standardid krediidiasutustele. Teisi 
krediidilepingute müüjaid tuleks ergutada 
kasutama neid standardeid eesmärgiga 
hõlbustada müüki minevate 
krediidilepingute väärtuse hindamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Järelturul on tegelikud ostjad 
kutselised investorid, sest viivislaenude 
portfelli väärtust on keeruline hinnata. 
Sageli on ostjad investeerimisfondid, 
finantseerimisasutused või 
krediidiasutused. Kuna nad ei loo uut 
krediiti, vaid ostavad omal riisikol 
olemasolevat krediiti, ei tekita nad 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
seisukohast probleeme ja nende võimalik 
panus süsteemse riski tekkimisse on 
tähtsusetu. Seepärast ei ole õigustatud 
nõuda sellistelt investoritelt tegevusloa 
taotlemist või kehtestada neile 
eritingimusi kõnealuse tegevuse 
teostamiseks. Tähtis on siiski tagada liidu 
ja siseriiklike tarbijakaitse-eeskirjade 
jätkuv kohaldamine ning krediidivõtjate 
õiguste jätkuv tulenemine esialgsest 
krediidilepingust.

(33) Sageli on krediidiostjad 
investeerimisfondid, 
finantseerimisasutused või 
krediidiasutused. Kuna nad ei loo uut 
krediiti, vaid ostavad, nagu on sätestatud 
direktiivis, omal riisikol ainult 
viivislaenude lepinguid, ei tekita nad 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
seisukohast probleeme ja nende võimalik 
panus süsteemse riski tekkimisse on 
tähtsusetu. Seepärast ei ole õigustatud 
nõuda sellistelt investoritelt tegevusloa 
taotlemist, kuid tähtis on siiski tagada liidu 
ja siseriiklike tarbijakaitse-eeskirjade 
jätkuv kohaldamine ning krediidivõtjate 
õiguste jätkuv tulenemine esialgsest 
krediidilepingust.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kolmandate riikide krediidiostjate 
tõttu võib liidu tarbijatel olla raskem 
teostada oma liidu õigusnormide kohaseid 
õigusi ja liikmesriikide ametiasutustel teha 
järelevalvet krediidilepingute täitmise üle. 
Krediidiasutused võivad hoiduda 
krediidilepingute üleandmisest kolmandate 
riikide krediidiostjatele sellega kaasneva 
maineriski tõttu. Kui tarbijakrediidi 
kolmandast riigist pärineva ostja 

(34) Kolmandate riikide krediidiostjate 
tõttu võib liidu tarbijatel olla raskem 
teostada oma liidu õigusnormide kohaseid 
õigusi ja liikmesriikide ametiasutustel teha 
järelevalvet krediidilepingute täitmise üle. 
Krediidiasutused võivad hoiduda 
krediidilepingute üleandmisest kolmandate 
riikide krediidiostjatele sellega kaasneva 
maineriski tõttu. Kui krediidilepingu 
haldamiseks liidus tegevusluba omavale 
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esindajale kehtestatakse kohustus 
määrata krediidilepingu haldamiseks liidus 
tegevusluba omav krediidiasutus või 
krediidihaldaja, tagab see samade tarbija 
õiguste standardite säilimise pärast 
krediidilepingu üleandmist. Krediidihaldaja 
on kohustatud järgima kohaldatavaid liidu 
ja siseriiklikke õigusnorme ning 
liikmesriikide ametiasutustele tuleks anda 
vajalikud volitused tõhusa järelevalve 
tegemiseks tema tegevuse üle.

krediidihaldajale kehtestatakse kohustus, 
tagab see samade krediidivõtja õiguste 
standardite säilimise pärast krediidilepingu 
üleandmist. Krediidihaldaja on kohustatud 
järgima kohaldatavaid liidu ja siseriiklikke 
õigusnorme ning liikmesriikide 
ametiasutustele tuleks anda vajalikud 
volitused tõhusa järelevalve tegemiseks 
tema tegevuse üle.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Kui krediidiostja haldab ja 
rakendab õigusi ja kohustusi, mis on 
seotud krediidiandja krediidilepingu 
järgsete õiguste või krediidilepingu 
endaga, käsitatakse teda 
krediidihaldajana.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et hõlbustada käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmisele 
pööramist juhul, kui krediidiostja ei ole 
asutatud liidus, tuleks selle direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklikes 
õigusnormides ette näha, et kui 
krediidilepingu üleandmine on lõpetatud, 
määrab kolmandast riigist pärit 

(37) Selleks et hõlbustada käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmisele 
pööramist juhul, kui krediidiostja ei ole 
asutatud liidus, tuleks selle direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklikes 
õigusnormides ette näha, et kui 
krediidilepingu üleandmine on lõpetatud, 
määrab kolmandast riigist pärit 
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krediidiostja endale liidus asutatud 
esindaja, kelle poole pädevad asutused 
saavad pöörduda lisaks krediidiostjale või 
tema asemel. See esindaja vastutab 
käesoleva direktiiviga krediidiostjatele 
pandud kohustuste täitmise eest.

krediidiostja endale liidus asutatud 
krediidiasutuse või volitatud 
krediidihaldaja. Krediidiostjad, kes 
annavad üle viivislaenude lepinguid, 
peaksid teatama liikmesriigi pädevale 
asutusele kvartalis korra ja koondtasemel 
vähemalt üleantud krediidiportfellide 
koondlaenujäägi, samuti sisalduvate 
laenude arvu ja suuruse ning selle, kas 
need sisaldavad tarbijatega sõlmitud 
lepinguid. Iga ühe tehinguga üle antud 
portfelli puhul peab teave sisaldama 
juriidilise üksuse identifitseerijat või, kui 
see teave ei ole kättesaadav, siis ostja 
isikut ja aadressi ning vajaduse korral 
tema esindajat liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Praegu vastutavad liikmesriikides 
krediidihaldajatele ja krediidiostjatele 
tegevusloa andmise ja nende üle 
järelevalve tegemise eest eri asutused ning 
seetõttu on oluline, et liikmesriigid 
täpsustaksid nende ülesandeid ja annaksid 
neile piisavad volitused, eriti kuna neil 
tuleb võib-olla teostada järelevalvet 
üksuste üle, kes osutavad teenuseid teistes 
liikmesriikides. Tõhusa ja proportsionaalse 
järelevalve tagamiseks kogu liidus peaksid 
liikmesriigid andma pädevatele asutustele 
vajalikud volitused oma käesoleva 
direktiivi kohaste ülesannete täitmiseks, 
sealhulgas õiguse hankida vajalikku teavet, 
uurida võimalikke rikkumisi, käsitleda 
krediidivõtjate kaebusi ning määrata 
karistusi ja võtta parandusmeetmeid, 
sealhulgas tunnistada tegevusluba 
kehtetuks. Liikmesriigid peaksid selliste 
karistuste kohaldamisel tagama, et pädevad 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)      
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asutused kohaldavad neid 
proportsionaalselt ja põhjendavad oma 
otsuseid ning et nende otsuste suhtes tuleks 
kohaldada kohtulikku kontrolli ka juhul, 
kui pädevad asutused ei tegutse ettenähtud 
tähtaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Käesoleva direktiivi rikkumisi 
käsitlevad sätted ei piira liikmesriikide 
õigust sekkuda juhtude puhul, kui 
rikutakse siseriiklikku õigust, näiteks 
konkreetseid tarbijakaitse-eeskirju, 
krediidivõtjate õigusi käsitlevaid eeskirju, 
mis on vastu võetud ainult riiklikul 
tasandil või mis käsitlevad kuritegevust. 
Sellistel juhtudel on vastuvõtva 
liikmesriigi pädevad asutused pädevad 
otsustama, kas on tegemist siseriikliku 
õiguse rikkumisega, ning seega käesoleva 
direktiiviga nende volitusi ei piirata.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Nõukogu esitas oma Euroopa 
viivislaenude vähendamise tegevuskavas 
seadusandliku algatuse, mis suurendab 
tagatud nõuetega krediidiandjate kaitset, 
andes nende käsutusse tõhusamad 
meetodid tagatud krediidi 

välja jäetud
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sissenõudmiseks tagatistest tulenevate 
kohustuste kiirendatud kohtuvälise 
täitmisele pööramise menetluse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kiirendatud ja tõhus kohtuväline 
täitmisele pööramise mehhanism, mis 
võimaldab tagatud nõuetega 
krediidiandjatel nõuda krediidivõtja 
makseviivituse korral võla sisse tagatisest, 
ei ole mõnes liikmesriigis kättesaadav, mis 
tähendab, et nendes liikmesriikides 
saavad tagatud nõuetega krediidiandjad 
tagatise sisse nõuda ainult kohtu kaudu, 
mis võib olla pikaldane ja kallis protsess. 
Isegi kui kohtuvälised täitmisele 
pööramise menetlused on olemas, 
erinevad nende ulatus ja tõhusus 
liikmesriigiti. Seepärast on vaja 
kehtestada kõikides liikmesriikides 
kättesaadav ühtne mehhanism. See 
mehhanism ei tohiks siiski asendada 
olemasolevaid riiklikke täitmisele 
pööramise meetmeid, sealhulgas neid, mis 
ei nõua kohtu sekkumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kohtuväliste täitmisele pööramise 
menetluste ebatõhusus mõnes 

välja jäetud
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liikmesriigis on oluline 
sissenõudmismäärasid madalal hoidev 
tegur olukorras, kus ettevõtjast 
krediidivõtjad jätavad tagatud 
krediidilepingute puhul kohustused 
täitmata. Mõningate olemasolevate 
menetluste pikkus tekitab tagatud 
nõuetega krediidiandjatele lisakulusid ja 
vähendab tagatiseks antud varade 
väärtust. Liikmesriikides, kus ei ole 
kehtestatud kohtuväliseid täitmisele 
pööramise menetlusi eri liiki tagatiste 
jaoks, peavad tagatud nõuetega 
krediidiandjad kasutama sageli pikaldast 
kohtulikku täitmisele pööramise protsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liidus kohaldatavate täitmisele 
pööramise menetluste tulemusena puudub 
krediidiasutustel ja ettevõtjatel – eelkõige 
VKEdel, kes sõltuvad pangakrediidist 
rohkem kui suuremad ettevõtjad – sageli 
liidus võrdne juurdepääs krediidile. 
Sissenõudmismäärade erinevuse tõttu eri 
liikmesriikides on VKEde juurdepääs 
pangakrediidile erinev, sest viivislaenude 
kuhjumisel krediidiasutuste bilansis 
nende krediidiandmisvõime väheneb 
usaldatavusnõuete ja vajaduse tõttu 
suunata sisemised ressursid viivislaenude 
probleemi lahendamisele. See vähendab 
kindlust, et tagatist saab eri 
liikmesriikides sisse nõuda, ja võib 
tekitada suuremaid krediidisaamiskulusid 
olenevalt asutamiskohast ja hoolimata 
VKEde tegelikust krediidivõimelisusest. 
Seetõttu on ühtse turu, pangandusliidu ja 
kapitaliturgude liidu jaoks vaja ühtset uut 
menetlust ning oluline on tagada, et 

välja jäetud
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krediidiasutustel ja ettevõtjatel, kellel on 
lubatud anda krediiti ja sõlmida tagatud 
krediidilepinguid kõikides liikmesriikides, 
on võimalik neid lepinguid täitmisele 
pöörata tõhusa ja kiirendatud kohtuvälise 
täitmisele pööramise menetluse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Tarbijate kaitsmiseks tuleks 
tarbijatega sõlmitavad krediidilepingud 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
kiirendatud kohtuvälise täitmisele 
pööramise mehhanismi kohaldamisalast 
välja. Füüsilisest isikust ettevõtjate 
kaitsmiseks ei tohiks seda mehhanismi 
kohaldada ka krediidilepingute suhtes, 
mille tagatiseks on kinnisvara, mis on 
asjaomase füüsilisest isikust ettevõtja 
peamine elukoht.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kuna kõnealune kiirendatud 
kohtuväline täitmisele pööramise 
mehhanism on vabatahtlik vahend, mille 
kasutamises lepivad tagatud nõuetega 
krediidiandja ja ettevõtjast krediidivõtja 
kokku, tuleb krediidivõtjat teavitada selle 
tagajärgedest ja ka tingimustest, mille 
korral krediidiandja võib seda kiirendatud 

välja jäetud
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menetlust kasutada. Seepärast tuleks need 
tingimused kindlaks määrata 
krediidiandja ja krediidivõtja vahelises 
kirjalikus kokkuleppes või notariaalselt 
tõestatud dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Ettevõtjast krediidivõtjate 
kaitsmiseks on asjakohane tagada 
vajalike meetmete kehtestamine, mis 
kindlustavad, et krediidiandjad annavad 
krediidivõtjatele makse tegemiseks 
mõistliku aja, et vältida sellist täitmisele 
pööramist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selleks et kõnealune tagatistest 
tulenevate kohustuste kiirendatud 
kohtuväline täitmisele pööramise 
mehhanism oleks kiire ja tõhus vahend 
krediidi tagamiseks antud tagatisest võla 
sissenõudmiseks, sisaldab leping, millega 
tagatud nõuetega krediidiandja ja 
ettevõtjast krediidivõtja selle menetluse 
kasutamises kokku lepivad, vahetult 
täitmisele pööratavat õigust, mis on 
lepingu säte, mis võimaldab tagatisest 
tulenevad kohustused otse täitmisele 
pöörata kiirendatud kohtuvälise täitmisele 

välja jäetud
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pööramise menetluse teel, ilma et selleks 
oleks vaja saada kohtult täitedokumenti.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Kohtuvälised täitmisele pööramise 
menetlused juba kehtestanud 
liikmesriikides on need seotud siseriikliku 
tsiviil-, kaubandus-, asja-, maksejõuetus- 
ja avaliku õiguse elementidega ning 
kasutatav täitmisele pööramise menetluse 
liik sõltub tagatiseks antud vara liigist, 
kusjuures kinnisvara puhul on 
menetluslikud elemendid rangemad ja 
kohaldatakse minimaalset kohtulikku 
järelevalvet. Seepärast peaks 
liikmesriikidel olema võimalik otsustada 
kasutatava täitmisele pööramise 
menetluse üle, mis tehakse tagatistest 
tulenevate kohustuste kiirendatud 
kohtuvälise täitmisele pööramise 
eesmärgil tagatud nõuetega 
krediidiandjatele kättesaadavaks: avalik 
enampakkumine või eramüük või mõne 
liikmesriigi raamistiku kohaselt vara 
sundvõõrandamine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et tagatud nõuetega 
krediidiandja nõuaks sisse ainult summa, 

välja jäetud
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mida ettevõtjast krediidivõtja talle 
krediidilepingu kohaselt võlgneb, peaksid 
liikmesriigid tagama, et tagatud nõuetega 
krediidiandja on kohustatud tasuma 
ettevõtjast krediidivõtjale tagatud 
krediidilepingu kohase võla jääksumma ja 
vara müügist (pärast avalikku 
enampakkumist või eramüüki) saadud 
tulu võimaliku positiivse vahe või vara 
sundvõõrandamise korral võla 
jääksumma ja sundvõõrandamise 
eesmärgil tehtud vara hindamise tulemuse 
võimaliku positiivse vahe. On asjakohane, 
et kui liikmesriigid näevad ette tagatise 
realiseerimise vara sundvõõrandamise 
teel, peaks krediidivõtjale makstav 
positiivne vahe olema tagatud 
krediidilepingu kohase võla jääksumma ja 
vara hindamise tulemuse vahe. Juhul kui 
selle kiirendatud täitmisele pööramise 
kaudu nõutakse sisse tagatud 
krediidilepingu kohase võla jääksummast 
väiksem summa, ei tohiks liikmesriigid 
takistada tagatud krediidilepingu pooli 
sõnaselgelt kokku leppimast, et tagatise 
realiseerimine kiirendatud kohtuvälise 
täitmisele pööramise menetluse teel on 
krediidi tagasimaksmiseks piisav.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kui krediidiandja annab tagatud 
krediidilepingu, millega nähakse ette 
käesolevas direktiivis sätestatud tagatistest 
tulenevate kohustuste kiirendatud 
kohtuväline täitmisele pööramine, üle 
kolmandale isikule, omandab see kolmas 
isik õiguse kasutada kiirendatud 
kohtuvälist täitmisele pööramist samadel 

välja jäetud
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tingimustel nagu tagatud nõuetega 
krediidiandja.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks et maksejõuetuseelset 
olukorda käsitlevad õigusnormid ja 
maksejõuetusnormid oleksid kooskõlas, 
peaksid liikmesriigid tagama, et kui 
ettevõtjast krediidivõtja suhtes algatatakse 
ennetava restruktureerimise menetlus, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi ettepanekus 
ennetava restruktureerimise ja uue 
võimaluse andmise kohta34, peatatakse 
tagatise realiseerimisel kiirendatud 
kohtuvälise täitmisele pööramise 
menetluse teel üksikud täitemeetmed 
kooskõlas kohaldatavate käesolevat 
direktiivi ülevõtvate siseriiklike 
õigusnormidega. Juhul kui ettevõtjast 
krediidivõtja suhtes algatatakse 
maksejõuetusmenetlus, peaks tagatise 
realiseerimine kiirendatud kohtuvälise 
täitmisele pööramise menetluse teel 
samuti peatama üksikud täitemeetmed 
kooskõlas kohaldatavate siseriiklike 
õigusnormidega. Liikmesriikide 
pädevusse tuleks jätta otsustamine selle 
üle, kas tagatud nõuetega krediidiandjatel 
on eelisjuurdepääs tagatisele, mille suhtes 
kohaldatakse kõnealust kiirendatud 
mehhanismi, isegi kui 
maksejõuetusmenetlus on algatatud.

välja jäetud

__________________
34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse ennetava 
restruktureerimise raamistikke, uue 
võimaluse andmist ning 
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restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise 
menetluste tõhususe suurendamise 
meetmeid ning millega muudetakse 
direktiivi 2012/30/EL (COM(2016) 723 
final, 22. november 2016).

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Kuna paljude kohtuväliste 
menetluste kohta, mida krediidiasutused 
kasutavad krediidivõtja makseviivituse 
korral võla sissenõudmiseks tagatisest, on 
andmeid veel vähe, peaksid 
krediidiasutuste üle järelevalvet tegevad 
riiklikud pädevad asutused olema 
kohustatud koguma teavet kiirendatud 
kohtuvälise täitmisele pööramise 
menetluse kaudu täitmisele pööratavate 
tagatud krediidilepingute arvu ja sellise 
täitmisele pööramise tähtaegade kohta. 
Selleks et paremini mõista kiirendatud 
kohtuvälise täitmisele pööramise 
menetluse kasutamise tulemuslikkust 
liidus, peaksid liikmesriigid esitama 
komisjonile selle kohta kord aastas 
statistilisi andmeid alates ühe aasta 
möödumisest käesoleva direktiivi 
kohaldamise kuupäevast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Isikuandmete töötlemisele 
käesoleva direktiivi eesmärgil kohaldatakse 
nii Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/69735 kui ka Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 45/200136 sätteid. Eelkõige tuleks 
isikuandmete töötlemisel käesoleva 
direktiivi kohaldamisel täpsustada selle 
eesmärk, nimetada asjakohane õiguslik 
alus ning järgida määruses (EL) 2016/679 
sätestatud asjakohaseid turvanõudeid, 
samuti tuleks juhinduda vajalikkuse, 
proportsionaalsuse, eesmärgikohasuse ja 
andmete säilitamise aja proportsionaalsuse 
põhimõtetest. Samuti tuleks kõikidesse 
käesoleva direktiivi raames välja 
töötatavatesse ja kasutatavatesse 
andmetöötlussüsteemidesse lisada lõimitud 
isikuandmete kaitse ja vaikimisi 
isikuandmete kaitse. Liikmesriikide 
pädevate asutuste vahelise halduskoostöö 
ja vastastikuse abistamise puhul tuleks 
järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) 2016/679 sätestatud 
isikuandmete kaitse eeskirju ning tegutseda 
vastavalt liidu õigusakte rakendavatele 
siseriiklikele andmekaitse-eeskirjadele.

(54) Isikuandmete töötlemisele 
käesoleva direktiivi eesmärgil kohaldatakse 
nii Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/69735 kui ka Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2018/172536 sätteid. Eelkõige tuleks 
isikuandmete töötlemisel käesoleva 
direktiivi kohaldamisel täpsustada selle 
eesmärk, nimetada asjakohane õiguslik 
alus ning järgida määruses (EL) 2016/679 
sätestatud asjakohaseid turvanõudeid, 
samuti tuleks juhinduda vajalikkuse, 
proportsionaalsuse, eesmärgikohasuse, 
läbipaistvuse ja andmete säilitamise aja 
proportsionaalsuse põhimõtetest. Samuti 
tuleks kõikidesse käesoleva direktiivi 
raames välja töötatavatesse ja 
kasutatavatesse andmetöötlussüsteemidesse 
lisada lõimitud isikuandmete kaitse ja 
vaikimisi isikuandmete kaitse. 
Liikmesriikide pädevate asutuste vahelise 
halduskoostöö ja vastastikuse abistamise 
puhul tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) 2016/679 
sätestatud isikuandmete kaitse eeskirju 
ning tegutseda vastavalt liidu õigusakte 
rakendavatele siseriiklikele andmekaitse-
eeskirjadele.

__________________ __________________
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrus 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2018. aasta määrus 2018/1725, 
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus 
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nr 1247/2002/EÜ (EMPs kohaldatav 
tekst).

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56 a) Euroopa Andmekaitseinspektoriga 
on konsulteeritud ja ta esitas oma 
arvamuse 24. jaanuaril 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56 b) Käesoleva direktiivi tõhus 
toimimine tuleb läbi vaadata, kuna kõrge 
tarbijakaitse tasemega viivislaenude 
siseturu järelturgude väljakujundamine 
edeneb. Komisjonil on hea positsioon, et 
analüüsida konkreetseid piiriüleseid 
küsimusi, mida üksikud liikmesriigid ei 
saa määratleda või nõuetekohaselt 
lahendada, nagu rahapesu- või terrorismi 
rahastamise oht, mis võib tekkida seoses 
krediidihalduse ja krediidi ostmisega 
seotud tegevustega ja eri liikmesriikide 
pädevate asutuste vahelise koostööga. 
Seepärast on asjakohane, et komisjon 
lisaks direktiivi läbivaatamisse ka sellise 
rahapesu- ja terrorismi rahastamise ohu 
põhjaliku hindamise, mis on seotud 
krediidihaldajate ja krediidiostjate 
tegevusega ning pädevate asutuste 
vahelise halduskoostööga.
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Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidihaldajatele, kes tegutsevad 
krediidiasutuse või krediidiostja nimel 
seoses krediidiasutuse või tema 
tütarettevõtjate sõlmitud 
krediidilepinguga;

(a) liidus asutatud ja krediidiostja 
nimel tegutseva krediidiasutuse sõlmitud 
probleemse krediidilepingu kohaste 
krediidiandja õiguste või probleemse 
krediidilepingu enda krediidihaldajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) krediidiostjatele, kes ostavad 
krediidiasutuse või tema tütarettevõtjate 
sõlmitud krediidilepingu;

(b) krediidiostjatele, kes ostavad liidus 
asutatud krediidiasutuse sõlmitud 
probleemse krediidilepingu järgseid 
krediidiandja õigusi või probleemse 
krediidilepingu enda;

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) täiendava tagatistest tulenevate 
kohustuste kiirendatud kohtuvälise 
täitmisele pööramise ühtse mehhanismi 
jaoks seoses krediidiandjate ja ettevõtjast 
krediidivõtjate vahel sõlmitud 

välja jäetud
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krediidilepingutega, mis on tagatisega 
tagatud.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidihaldaja, kes haldab liidus 
asutatud krediidiasutuse või tema liidus 
asutatud tütarettevõtjate sõlmitud 
krediidilepingut ja tegutseb krediidiandja 
nimel kooskõlas kohaldatavate liidu või 
siseriiklike õigusnormidega;

(a) krediidihaldajad, kes tegutsevad 
krediidiostja nimel seoses liidus asutatud 
krediidiasutuse sõlmitud probleemse 
krediidilepingu kohaste krediidiandja 
õigustega või probleemse krediidilepingu 
endaga kooskõlas kohaldatavate liidu või 
siseriiklike õigusnormidega;

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) krediidiostja, kes ostab liidus 
asutatud krediidiasutuse või tema liidus 
asutatud tütarettevõtjate sõlmitud 
krediidilepingu ja võtab sellega endale 
krediidilepingu kohased krediidiandja 
kohustused kooskõlas kohaldatavate liidu 
või siseriiklike õigusnormidega.

(b) krediidiostjad, kes ostavad liidus 
asutatud krediidiasutuse sõlmitud 
probleemse krediidilepingu järgseid 
krediidiandja õigusi või probleemse 
krediidilepingu enda.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2



PE629.419v02-00 42/104 PR\1179260ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi artikleid 3, 
23–33 ja 39–43 kohaldatakse 
krediidiandjate ja ettevõtjast 
krediidivõtjate vahel sõlmitud 
krediidilepingute suhtes, mis on tagatud 
ettevõtjast krediidivõtjale kuuluva vallas- 
või kinnisvaraga, mis on antud 
krediidiandjale krediidi tagatiseks, et 
kindlustada tagatud krediidilepingust 
tulenevate nõuete rahuldamine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
direktiivi 2014/17/EL, direktiivi 
2008/48/EÜ, nõukogu direktiivi 
93/13/EMÜ ja neid üle võtvate siseriiklike 
õigusnormide kohaselt tarbijatele antud 
kaitset seoses selle kohaldamisalasse 
kuuluvate krediidilepingutega.

3. Seoses krediidilepingutega, mis 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ei mõjuta see direktiiv 
siseriikliku õiguse kohaseid lepinguõiguse 
põhimõtteid ega tsiviilõiguse põhimõtteid 
seoses krediidiandja õiguste üleminekuga 
vastavalt krediidilepingule või 
krediidilepingu enda üleminekuga ega 
eelkõige direktiivi 2014/17/EL, direktiivi 
2008/48/EÜ, nõukogu direktiivi 
93/13/EMÜ ja neid üle võtvate siseriiklike 
õigusnormide või teiste asjaomaste liidu 
õigusaktide ja siseriiklike 
tarbijakaitseseaduste kohaselt tarbijatele 
või krediidivõtjatele antud kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidilepingu haldamine liidus 
asutatud krediidiasutuse või tema liidus 
asutatud tütarettevõtjate poolt;

(a) krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
enda haldamine järgmiste üksuste poolt:
i) liidus asutatud krediidiasutus;
ii) kooskõlas direktiiviga 2011/61/EL 
tegevusluba omava või registreeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
või kooskõlas direktiiviga 2009/65/EÜ 
tegevusluba omava fondivalitseja või 
äriühinguna asutatud fond, tingimusel et 
äriühinguna asutatud fond ei ole selle 
direktiivi alusel fondivalitsejat määranud, 
tema valitsetava fondi nimel;
iii) mittekrediidiasutus, kelle üle teeb 
järelevalvet liikmesriigi pädev asutus 
kooskõlas direktiivi 2008/48/EÜ 
artikliga 20 või direktiivi 2014/17/EL 
artikliga 35, kui ta tegutseb selles 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sellise krediidilepingu haldamine, 
mida ei ole sõlminud liidus asutatud 
krediidiasutus või tema liidus asutatud 
tütarettevõtjad, välja arvatud juhul, kui 
sõlmitud krediidileping asendatakse sellise 
krediidiasutuse või tema tütarettevõtjate 
sõlmitud krediidilepinguga;

(b) sellise krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
enda haldamine, mida ei ole sõlminud 
liidus asutatud krediidiasutus, välja arvatud 
juhul, kui krediidilepingu järgsed 
krediidiandja õigused või krediidileping 
ise asendatakse sellise krediidiasutuse 
sõlmitud krediidilepinguga;

Or. en
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) krediidilepingu ostmine liidus 
asutatud krediidiasutuse või tema liidus 
asutatud tütarettevõtjate poolt;

(c) probleemse krediidilepingu 
järgsete krediidiandja õiguste või 
probleemse krediidilepingu enda ostmine 
liidus asutatud krediidiasutuse poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) krediidilepingute üleandmine, mis 
toimub enne artikli 41 lõike 2 teises lõigus 
osutatud kuupäeva.

(d) krediidiandja õiguste või 
krediidilepingu enda üleandmine või 
haldamine väärtpaberistamise kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad jätta 
käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja 
krediidilepingu järgsete krediidiandja 
õiguste või krediidilepingu enda 
haldamise, mida viivad ellu vabade 
elukutsete esindajad, kelle üle teeb iga 
liikmesriik järelevalvet, nagu siseriikliku 
õigusega määratletud notarid ja 
kohtutäiturid või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 1998. aasta 
direktiivi 98/5/EÜ artikli 1 lõike 2 
punktis a määratletud juristid, et 
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lihtsustada püsivalt juristipraksist muus 
liikmesriigis kui selles liikmesriigis, kus 
kvalifikatsioon saadi, käesoleva direktiivi 
artikli 3 lõikes 9 osutatud tegevuste 
elluviimisel nende ameti raames.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva direktiivi artikleid 3, 
23–33 ja 34–43 ei kohaldata järgmiste 
lepingute suhtes:

välja jäetud

(a) tagatud krediidilepingud, mis on 
sõlmitud krediidiandjate ja selliste 
krediidivõtjate vahel, kes on tarbijad 
direktiivi 2008/48/EÜ artikli 3 punkti a 
tähenduses;
(b) tagatud krediidilepingud, mis on 
sõlmitud krediidiandjate ja selliste 
ettevõtjast krediidivõtjate vahel, kes on 
kasumit mittetaotlevad ettevõtjad;
(c) tagatud krediidilepingud, mis on 
sõlmitud krediidiandjate ja ettevõtjast 
krediidivõtjate vahel ning on tagatud 
mõne järgmist liiki tagatisega:
i) finantstagatiskokkulepped 
direktiivi 2002/47/EÜ37 artikli 2 lõike 1 
punkti a tähenduses;
ii) elamukinnisvara, mis on 
ettevõtjast krediidivõtja peamine elukoht.
__________________
37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
juuni 2002. aasta direktiiv 2002/47/EÜ 
finantstagatiskokkulepete kohta 
(EÜT L 168, 27.6.2002, lk 43).

Or. en
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „krediidiandja“ – krediidiasutus või 
juriidiline isik, kes on andnud krediiti oma 
kaubandus-, äri- või kutsetegevuse 
raames, või krediidiostja;

(2) „krediidiandja“ – krediidiasutus, 
kes on andnud krediiti, või krediidiostja;

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „krediidivõtja“ – juriidiline või 
füüsiline isik, kes on sõlminud 
krediidiandjaga krediidilepingu;

(3) „krediidivõtja“ – juriidiline või 
füüsiline isik, kes on sõlminud 
krediidiandjaga, sealhulgas tema 
õigusjärglase või õiguste omandajaga 
krediidilepingu;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ettevõtjast krediidivõtja“ – 
juriidiline või füüsiline isik, kes ei ole 
tarbija ja kes on sõlminud krediidiandjaga 
krediidilepingu;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „krediidihaldusleping“ – 
krediidiandja ja krediidihaldaja vaheline 
kirjalik leping krediidihaldaja poolt 
krediidiandja nimel osutatavate teenuste 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „tagatud krediidileping“ – 
krediidileping, mille on sõlminud 
krediidiasutus või mõni muu ettevõtja, 
kellel on lubatud anda krediiti, ja mis on 
tagatud ühe järgmise tagatisega:

välja jäetud

(a) hüpoteek, võlakohustus, 
kinnipidamisõigus või muu samaväärne 
pandiõigus, mida liikmesriigis tavaliselt 
kinnisvaraga seoses kasutatakse;
(b) pant, võlakohustus, 
kinnipidamisõigus või muu samaväärne 
pandiõigus, mida liikmesriigis tavaliselt 
vallasvaraga seoses kasutatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „krediidiostja“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole krediidiasutus või 
krediidiasutuse tütarettevõtja ning kes 
ostab oma kaubandus-, äri- või 
kutsetegevuse raames krediidilepingu;

(7) „krediidiostja“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole krediidiasutus 
ning kes ostab oma kaubandus-, äri- või 
kutsetegevuse raames probleemse 
krediidilepingu järgsed krediidiandja 
õigused või probleemse krediidilepingu 
enda;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „krediidihaldaja“ – juriidiline isik, 
kes oma äritegevuse raames haldab ja 
jõustab õigusi ja kohustusi, mis on seotud 
probleemse krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või probleemse 
krediidilepingu endaga, krediidiandja 
nimel või enda nimel ning teostab 
vähemalt üht või enamat järgmistest 
tegevustest:
i) kooskõlas siseriikliku õigusega selliste 
tasumisele kuuluvate maksete kogumine 
või sissenõudmine krediidivõtjalt, mis on 
seotud krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
endaga, kui tegemist ei ole direktiivi 
2015/2366 I lisas määratletud 
makseteenusega;
ii) krediidilepingu järgsete krediidiandja 
õiguste või krediidilepingu endaga seotud 
tingimuste ümbervaatamine 
krediidivõtjatega vastavalt siseriiklikes 
õigusnormides sätestatud nõuetele, 
kooskõlas krediidiandja antud juhistega, 
kui krediidiandja ei ole krediidivahendaja, 
nagu on määratletud direktiivi 
2014/17/EL artikli 4 lõikes 5 või direktiivi 
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2008/48/EÜ artikli 3 punktis f;
iii) krediidilepingu järgsete krediidiandja 
õiguste võikrediidilepingu endaga seotud 
kaebuste haldamine;
iv) krediidivõtja teavitamine 
intressimäärade, tasude või maksete 
muutumisest, mis kuuluvad tasumisele 
seoses krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
endaga.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „krediidihaldaja“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole krediidiasutus 
või krediidiasutuse tütarettevõtja ning kes 
täidab krediidiandja nimel üht või mitut 
järgmist ülesannet:

välja jäetud

(a) jälgib krediidilepingu täitmist;
(b) kogub ja haldab teavet 
krediidilepingu, krediidivõtja ja 
krediidilepingu tagatise seisundi kohta;
(c) teavitab krediidivõtjat 
intressimäärade, tasude või 
krediidilepingust tulenevate maksete 
muutumisest;
(d) teostab krediidiandja nimel 
krediidilepingust tulenevaid õigusi ja 
kohustusi ning haldab tagasimakseid;
(e) räägib krediidilepingu tingimused 
uuesti läbi krediidivõtjatega, kes ei ole 
krediidivahendajad direktiivi 2014/17/EL 
artikli 4 punkti 5 või direktiivi 
2008/48/EÜ artikli 3 punkti f tähenduses;
(f) käsitleb krediidivõtjate kaebusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „päritoluliikmesriik“ – liikmesriik, 
kus krediidihaldaja asub või on asutatud;

(9) „päritoluliikmesriik“ – seoses 
krediidihaldajaga liikmesriik, kus on tema 
asukoht, või kui tal oma siseriikliku 
õiguse järgset asukohta ei ole, siis 
liikmesriik, kus asub tema peakontor, või 
seoses krediidiostjaga liikmesriik, kus 
krediidiostja asub või on asutatud;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „vastuvõttev liikmesriik“ – 
liikmesriik, mis ei ole päritoluliikmesriik ja 
kus krediidihaldaja on asutanud filiaali või 
määranud esindaja või kus krediidihaldaja 
osutab teenuseid;

(10) „vastuvõttev liikmesriik“ – 
liikmesriik, mis ei ole päritoluliikmesriik ja 
kus krediidihaldaja on asutanud filiaali või 
määranud artiklis 10 osutatud 
krediidihaldusteenuse osutaja või kus 
krediidivõtja krediidilepingu sõlmimise 
ajal asub või on asutatud;

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „tarbija“ – tarbija direktiivi (11) „tarbija“ – füüsiline isik, kes 
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2008/48/EÜ artikli 3 punkti a tähenduses. käesoleva direktiiviga hõlmatud 
krediidilepingutes tegutseb eesmärkidel, 
mis ei seondu tema kaubandus-, äri- või 
kutsetegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) „probleemne krediidileping“ – 
krediidinõue, mis vastab komisjoni 
16. aprilli 2014. aasta rakendusmääruse 
(EL) nr 680/2014 (millega sätestatakse 
rakenduslikud tehnilised standardid 
seoses krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute järelevalvelise 
aruandlusega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
nr 575/2013) V lisa 2. osa lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele ja mis on 
käsitatav viivisnõudena.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad artikli 4 
lõikes 1 osutatud tegevusloa andmiseks 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid kehtestavad artikli 4 
lõikes 1 osutatud tegevusloa andmiseks 
vähemalt järgmised tingimused:

Or. en
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taotleja on liidu kodanik või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 54 osutatud juriidiline isik;

(a) taotleja on Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 54 osutatud 
juriidiline isik ja tema asukoht või – kui 
tal oma siseriikliku õiguse kohaselt 
asukoht puudub – peakontor on 
liikmesriigis, kus ta tegevusluba taotleb;

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juriidilisest isikust taotleja juht- 
või haldusorgani liikmed või isikud, kes 
omavad taotlejas olulist osalust määruse 
(EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 
punkti 36 tähenduses, ja füüsilisest isikust 
taotlejad vastavad järgmistele 
tingimustele:

(b) juht- või haldusorgani liikmetel on 
piisavalt laitmatu maine, kui nad 
tõestavad, et:

i) neil on piisavalt laitmatu maine;
ii) neid ei ole kohtulikult ega muul 
samaväärsel viisil liikmesriigis karistatud 
raskete varavastaste kuritegude või 
finantstegevusega seotud või füüsilise 
puutumatuse vastu suunatud kuritegude 
eest;

i) neid ei ole kohtulikult ega muul 
samaväärsel viisil liikmesriigis karistatud 
raskete varavastaste kuritegude või 
finantstegevuse, rahapesu, pettuse, 
maksukuritegude, ametisaladuse hoidmise 
rikkumisega seotud või füüsilise 
puutumatuse vastu suunatud kuritegude 
eest;

iii) nende suhtes ei ole algatatud 
maksejõuetusmenetlust ja nad ei ole 
kuulutatud pankrotis olevaks, välja arvatud 
juhul, kui nende õigused on siseriiklike 
õigusnormide kohaselt taastatud;

ii) nende suhtes ei ole algatatud 
käimasolevat maksejõuetusmenetlust ja 
nad ei ole kuulutatud pankrotis olevaks, 
välja arvatud juhul, kui nende õigused on 
siseriiklike õigusnormide kohaselt 
taastatud,
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ning
iii) juhatusel tervikuna on piisavad 
teadmised ja kogemused ettevõtte 
juhtimiseks pädeval ja vastutustundlikul 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikud, kellel on taotlejas oluline 
osalus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 
lõike 1 punkti 36 tähenduses, kellel on 
piisavalt laitmatu maine, sest nad 
täidavad käesoleva lõike punkti b 
alapunktides i ja ii sätestatud nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taotleja on sisse seadnud asjakohase 
juhtimiskorra ja sisekontrollisüsteemi, mis 
tagavad krediidivõtja õiguste austamise ja 
andmekaitse-eeskirjade järgimise 
kooskõlas krediidilepingu suhtes 
kohaldatavate õigusnormidega;

(c) taotleja on sisse seadnud asjakohase 
juhtimiskorra ja sisekontrollisüsteemi, mis 
tagavad krediidivõtja õiguste austamise ja 
krediidilepingu järgsete krediidiandja 
õiguste või krediidilepingu enda suhtes 
kohaldatavate õigusnormide ja määruse 
(EL) 2016/679 järgimise;

Or. en
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) taotleja kohaldab asjakohaseid 
tegevuspõhimõtteid, mis tagavad 
krediidivõtjate õiglase ja hoolsa 
kohtlemise, sealhulgas võttes arvesse 
nende finantsolukorda ja vajaduse korral 
selliste krediidivõtjate vajadust 
võlanõustaja või sotsiaalteenuste osutaja 
teenuste järele;

(d) taotleja kohaldab asjakohaseid 
tegevuspõhimõtteid, mis tagavad 
tarbijakaitse-eeskirjade järgimise ja 
krediidivõtjate õiglase ja hoolsa kohtlemise 
läbipaistvuse, sealhulgas võttes arvesse 
nende finantsolukorda ja vajaduse korral 
selliste krediidivõtjate vajadust 
võlanõustaja või sotsiaalteenuste osutaja 
teenuste järele;

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) taotlejal on piisavalt sobivaid 
töötajaid, kes räägivad selle liikmesriigi 
keelt, kus krediidivõtja krediidilepingu 
sõlmimise ajal elab;

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) taotlejal on kehtestatud piisavad 
rahapesu- ja terrorismivastased 
menetlused, kui päritolu- või vastuvõtva 
liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega, 
millega võetakse üle direktiiv 
2015/849/EL, määratakse 
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krediidihaldajad kui kohustatud üksused 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise ja selle vastu võitlemise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) taotlejal on piisav algkapital;

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e d) taotleja üle tõhusa järelevalve 
tegemisele ei ole tema kontserni 
struktuurist tulenevaid takistusi;

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e e) taotleja suhtes kohaldatakse 
kohaldatavate siseriiklike õigusnormide 
kohaselt:
i) ranget juhtimiskorda, mis hõlmab 
piisavaid sisekontrollimehhanisme ning 
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usaldusväärset haldus- ja 
raamatupidamiskorda;
ii) piisavate omavahendite ja 
likviidsusnõudeid;
iii) asjakohaseid meetmeid riskidega, 
millega ta kokku puutub või millega ta 
võib kokku puutuda, tegelemiseks, nende 
juhtimiseks, jälgimiseks ja 
leevendamiseks;
iv) aruandlus- ja avalikustamisnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EBA väljastab suunised, et 
täpsustada käesoleva artikli lõike 1 
puntides e c ja e d osutatud tingimusi ning 
lõike 1 punktis e e osutatud 
miinimumnõudeid.
Neid suuniseid kohandatakse määruse 
(EL) nr 1093/2010 artiklis 16 sätestatud 
korras.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EBA, olles eelnevalt 
konsulteerinud kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja kajastades kõiki 
asjaomaseid huvisid, väljastab käesoleva 
artikli lõike 1 punkti b alapunktis iii 
nimetatud nõuete jaoks suunised 
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kooskõlas määruse nr 1093/2010 
artikliga 16.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taotleja juriidilist staatust tõendavad 
dokumendid ja tema asutamisdokument, 
kui see on asjakohane;

(a) taotleja juriidilist staatust tõendavad 
dokumendid ja äriühingu asutamisakt 
ning põhikirja koopia;

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nende taotleja juht-või haldusorgani 
liikmete isikuandmed, kes omavad selles 
olulist osalust määruse (EL) nr 575/2013 
artikli 4 lõike 1 punkti 36 tähenduses;

(c) nende taotleja juht- või 
haldusorgani liikmete ja nende isikute 
isikuandmed, kes omavad selles olulist 
osalust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 
lõike 1 punkti 36 tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõendid, mis kinnitavad, et taotleja 
ja käesoleva artikli punktis c osutatud 
isikud vastavad artikli 5 lõike 1 punktis b 

(d) tõendid, mis kinnitavad, et taotleja 
vastab artikli 5 lõike 1 punktis b sätestatud 
tingimustele;
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sätestatud tingimustele;

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2– punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tõendid, mis kinnitavad, et 
käesoleva lõike punktis c osutatud isikud 
vastavad artikli 5 lõike 1 punktis b a 
sätestatud tingimustele;

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tõendid artikli 5 lõike 1 punktis e b 
osutatud menetluste kehtestamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
hindavad 20 tööpäeva jooksul pärast 
tegevusloa taotluse kättesaamist, kas 
taotlus on täielik. Kui taotlus on puudulik, 
määravad pädevad asutused tähtaja, mille 

3. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
hindavad 30 päeva jooksul pärast 
tegevusloa taotluse kättesaamist, kas 
taotlus on täielik.
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jooksul taotleja peab esitama lisateabe, ja 
teavitavad taotlejat, kui nad peavad 
taotlust täielikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
hindavad 30 tööpäeva jooksul pärast 
täieliku taotluse kättesaamist, kas taotleja 
vastab käesolevat direktiivi ülevõtvatele 
siseriiklikele õigusnormidele. Pädevad 
asutused võtavad pärast selle hindamise 
lõpetamist vastu täielikult põhjendatud 
otsuse, millega antakse tegevusluba või 
keeldutakse seda andmast ning millest 
teatatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul.

4. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
annavad 90 päeva jooksul pärast täieliku 
taotluse või, kui taotlust peetakse 
mittetäielikuks, siis nõutava teabe 
kättesaamist taotlejale teada, kas 
tegevusluba antakse või keeldutakse seda 
andmast, ning vajaduse korral 
põhjendavad keeldumist.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et taotleja 
võib esitada kaebuse kohtule, kui 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
lükkavad tegevusloa taotluse artikli 5 
lõike 2 kohaselt tagasi või kui pädevad 
asutused ei tee tegevusloa taotluse kohta 
otsust kuue kuu jooksul pärast täieliku 
taotluse esitamist.

5. Liikmesriigid tagavad, et taotleja 
võib esitada kaebuse kohtule, kui 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
lükkavad tegevusloa taotluse artikli 5 
lõike 2 kohaselt tagasi või kui pädevad 
asutused ei tee taotluse kohta otsust 
käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud 
tähtaja jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7– lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
võivad tunnistada krediidihaldajale antud 
tegevusloa kehtetuks, kui asjaomane 
krediidihaldaja:

1. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel on 
vastavalt artiklile 21 vajalikud järelevalve-
, uurimis- ja karistamisvolitused selleks, et 
tunnistada krediidihaldajale antud 
tegevusluba kehtetuks, kui asjaomane 
krediidihaldaja:

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ei vasta enam artikli 5 lõikes 1 
sätestatud tingimustele;

(e) ei täida enam artikli 5 lõikes 1 
sätestatud tingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) paneb toime kohaldatavate 
normide, sealhulgas käesolevat direktiivi 
ülevõtvate siseriiklike õigusnormide raske 
rikkumise.

(f) paneb toime kohaldatavate 
normide, sealhulgas käesolevat direktiivi 
ülevõtvate siseriiklike õigusnormide või 
muude tarbijakaitse-eeskirjade raske 
rikkumise.

Or. en
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused loovad riikliku registri, kuhu 
kantakse kõik tegevusluba omavad 
krediidihaldajad, kellel on lubatud osutada 
teenuseid liikmesriigi territooriumil, 
sealhulgas artikli 11 kohaseid teenuseid 
osutavad krediidihaldajad, ning haldavad 
seda registrit.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused loovad vähemalt nimekirja või 
asjakohasel juhul riikliku registri, kuhu 
kantakse kõik krediidihaldajad, kellel on 
lubatud osutada teenuseid liikmesriigi 
territooriumil, sealhulgas artikli 11 
kohaseid teenuseid osutavad 
krediidihaldajad, ning haldavad seda 
nimekirja või registrit.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Register tehakse veebis avalikult 
kättesaadavaks ja seda ajakohastatakse 
korrapäraselt.

2. Nimekiri või register tehakse veebis 
pädevate asutuste veebilehtedel avalikult 
kättesaadavaks ja seda ajakohastatakse 
korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui tegevusluba on kehtetuks 
tunnistatud, ajakohastavad pädevad 
asutused viivitamata registrit.

3. Juhul kui tegevusluba on kehtetuks 
tunnistatud, ajakohastavad pädevad 
asutused viivitamata nimekirja või 
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registrit.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja osutab krediidilepingu 
haldamise ja sundtäitmisega seotud 
teenuseid krediidiandjaga sõlmitud 
kirjaliku lepingu alusel.

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
krediidiostja ise ei teosta 
krediidihaldustegevust, osutab kooskõlas 
artikli 15 lõikega 1 määratud 
krediidihaldaja krediidilepingu järgsete 
õiguste või krediidilepingu enda 
haldamise ja jõustamisega seotud 
teenuseid krediidiandjaga sõlmitud 
krediidihalduslepingu alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud leping sisaldab 
järgmist:

2. Krediidihaldusleping sisaldab 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) poolte kohustus järgida (d) poolte kohustus järgida 
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krediidilepingu suhtes kohaldatavaid liidu 
ja siseriiklikke õigusnorme, sealhulgas 
tarbijakaitsenorme.

krediidilepingu või krediidiandja õiguste 
suhtes kohaldatavaid liidu ja siseriiklikke 
õigusnorme, sealhulgas tarbija- ja 
andmekaitsenorme;

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2– punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tingimus, mille kohaselt nõutakse 
krediidivõtjate õiglast ja hoolsat 
kohtlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
krediidihaldusleping sisaldaks ka nõuet, 
mille kohaselt krediidihaldaja teavitab 
krediidiandjat enne oma mis tahes 
krediidihaldustegevuse edasiandmist 
krediidihaldajana.

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3– sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja hoiab ja säilitab järgmisi 
andmeid vähemalt kümme aastat pärast 
lõikes 1 osutatud lepingu kuupäeva:

3. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja hoiab ja säilitab järgmisi 
andmeid vähemalt viis aastat pärast 
lõikes 1 osutatud lepingu lõpetamise 
kuupäeva või päritoluliikmesriigis 
kohaldatava kohustusliku aegumistähtaja 
jooksul, ent mitte kauem kui kümme 
aastat:

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kogu kirjavahetus nii krediidiandja 
kui ka krediidivõtjaga;

(a) asjaomane kirjavahetus nii 
krediidiandja kui ka krediidivõtjaga 
kohaldatavates siseriiklikes 
õigusnormides sätestatud tingimustel;

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõik krediidiandjalt saadud 
juhtnöörid iga krediidilepingu kohta, mida 
ta haldab ja mille täitmist ta tagab 
krediidiandja nimel.

(b) asjakohased krediidiandjalt saadud 
juhtnöörid iga krediidilepingu järgse 
õiguse või krediidilepingu enda kohta, 
mida ta haldab ja mille täitmist ta tagab 
krediidiandja nimel kohaldatavates 
siseriiklikes õigusnormides sätestatud 
tingimustel.

Or. en
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Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3– punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) krediidihaldusleping.

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
krediidihaldaja kasutab kolmandat isikut 
sellise tegevuse teostamiseks, mida 
tavaliselt teostaks see krediidihaldaja ise 
(edaspidi „krediidihaldusteenuse osutaja“), 
jääb krediidihaldaja täielikult vastutavaks 
kõigi käesolevat direktiivi ülevõtvate 
siseriiklike õigusnormide kohaste 
kohustuste täitmise eest. 
Krediidihaldustegevuse edasiandmise 
suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi:

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
kolmas isik teostab krediidihaldajale 
artikli 3 lõikes 9 osutatud tegevusi 
(edaspidi „krediidihaldusteenuse osutaja“), 
jääb krediidihaldaja täielikult vastutavaks 
kõigi käesolevat direktiivi ülevõtvate 
siseriiklike õigusnormide kohaste 
kohustuste täitmise eest.

Esimese lõigu kohaldamisel sõlmitakse 
krediidihaldaja ja krediidihaldusteenuse 
osutaja vahel kirjalik edasiandmisleping, 
milles sätestatakse, et 
krediidihaldusteenuse osutaja on 
kohustatud järgima kohaldatavaid 
õigusnorme, sealhulgas käesolevat 
direktiivi ülevõtvaid siseriiklikke 
õigusnorme, ja asjaomaseid liidu või 
siseriiklikke õigusnorme, mis on 
kohaldatavad krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
enda suhtes. Krediidihaldaja ja 
krediidiandja vahelist lepingulist suhet 
ning krediidihaldaja kohustusi 
krediidiandja või krediidivõtjate ees ei või 
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krediidihaldusteenuse osutajaga 
sõlmitava edasiandmislepinguga muuta. 
Krediidihaldustegevuse edasiandmine ei 
või mõjutada krediidihaldaja vastavust 
tema tegevusloa nõuetele artikli 5 lõike 1 
tähenduses. Tegevuse edasiandmine 
krediidihaldusteenuse osutajale ei takista 
artiklite 12 ja 20 kohast pädevate asutuste 
järelevalvet krediidihaldaja üle.
Nende artikli 3 lõikes 9 esitatud tegevuste 
edasiandmine ei või toimuda viisil, mis 
kahjustab krediidihaldaja sisekontrolli 
kvaliteeti või tema krediidihaldusteenuste 
usaldusväärsust või jätkuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidihaldaja ja 
krediidihaldusteenuse osutaja vahel 
tegevuse edasiandmise kohta kirjaliku 
lepingu sõlmimine, millega 
krediidihaldusteenuse osutajat 
kohustatakse järgima krediidilepingu 
suhtes kohaldatavaid liidu või 
siseriiklikke õigusnorme;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) käesoleva direktiivi kohaseid 
krediidihaldaja kohustusi ei või edasi 

välja jäetud
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anda;

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lepingulist suhet ega 
krediidihaldaja kohustusi tema klientide 
vastu ei muudeta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) krediidihaldajale tegevusloa 
andmise tingimusi, mis on sätestatud 
artikli 5 lõikes 1, ei muudeta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tegevuse edasiandmine 
krediidihaldusteenuse osutajale ei takista 
artiklite 12 ja 20 kohast pädevate asutuste 
järelevalvet krediidihaldaja üle;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) krediidihaldajal on vahetu 
juurdepääs kogu asjakohasele teabele 
krediidihaldusteenuse osutajale 
edasiantud teenuste kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) krediidihaldaja säilitab pädevuse 
ja ressursid, mis võimaldavad teostada 
edasiantud tegevust pärast tegevuse 
edasiandmise lepingu lõppemist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja hoiab ja säilitab andmeid 
kõigi krediidihaldusteenuse osutajale 
antud juhtnööride kohta kümme aastat 
pärast lõikes 1 osutatud lepingu 
kuupäeva.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja teavitab enne tegevuse 
edasiandmist kooskõlas lõikega 1 
viivitamata päritoluliikmesriigi ja kui see 
on asjakohane, vastuvõtva liikmesriigi 
pädevat asutust.

Or. en



PR\1179260ET.docx 69/104 PE629.419v02-00

ET

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja hoiab ja säilitab 
kohaldatavates siseriiklikes 
õigusnormides sätestatud tingimustel 
krediidihaldusteenuse pakkujale esitatud 
asjaomaste juhiste andmeid ja 
edasiandmislepingut vähemalt viis aastat 
pärast lõikes 1 osutatud lepingu 
lõpetamise kuupäeva või liikmesriigis 
kohaldatava kohustusliku aegumistähtaja 
jooksul, ent mitte kauem kui kümme 
aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja ja krediidihaldusteenuse 
osutaja teevad lõikes 2 osutatud teabe 
pädevatele asutustele nõudmise korral 
kättesaadavaks.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja ja krediidihaldusteenuse 
osutaja teevad lõikes 2 a osutatud teabe 
pädevatele asutustele nõudmise korral 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldajal, kes on saanud 
päritoluliikmesriigis artikli 5 kohaselt 
tegevusloa, on õigus osutada liidus selle 
tegevusloaga hõlmatud teenuseid.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldajal, kes on saanud 
päritoluliikmesriigis artikli 5 kohaselt 
tegevusloa, on õigus osutada liidus selle 
tegevusloaga hõlmatud teenuseid, ilma et 
see mõjutaks vastuvõtvate liikmesriikide 
siseriiklikes õigusnormides kehtestatud 
piiranguid ja nõudeid vastavalt 
käesolevale direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vastuvõtvas liikmesriigis määratud 
esindaja nimi ja aadress, kui see on 
asjakohane;

(c) vastuvõtvas liikmesriigis asuva 
krediidihaldusteenuse osutaja nimi ja 
aadress, kui see on asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vajaduse korral teave meetmete 
kohta, mis võetakse töökorra, juhtimiskorra 
ja sisekontrollisüsteemi kohandamiseks, et 
tagada vastavus krediidilepingu suhtes 
kohaldatavatele õigusnormidele.

(e) vajaduse korral teave meetmete 
kohta, mis võetakse töökorra, juhtimiskorra 
ja sisekontrollisüsteemi kohandamiseks, et 
tagada vastavus krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
enda suhtes kohaldatavatele 
õigusnormidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused edastavad 30 tööpäeva jooksul 
pärast lõikes 2 osutatud teabe saamist 
kõnealuse teabe vastuvõtva liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kes viivitamata 
kinnitavad selle kättesaamist. 
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teavitavad seejärel krediidihaldajat teabe 
kättesaamise kinnitusest.

3. Päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused edastavad 30 tööpäeva jooksul 
pärast kogu lõikes 2 osutatud teabe saamist 
kõnealuse teabe vastuvõtva liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kes viivitamata 
kinnitavad selle kättesaamist. 
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teavitavad seejärel krediidihaldajat teabe 
kättesaamise kinnitusest.

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kui 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused on 
lõikes 2 osutatud teabe edastanud, võib 
krediidihaldaja alustada vastuvõtvas 
liikmesriigis teenuste osutamist alates 
järgmistest kuupäevadest, olenevalt sellest, 
kumb on varasem:

5. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja võib alustada vastuvõtvas 
liikmesriigis teenuste osutamist alates 
järgmistest kuupäevadest, olenevalt sellest, 
kumb on varasem:

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punktis a osutatud teate (b) punktis a osutatud teate 
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kättesaamise kinnituse puudumisel pärast 
kahe kuu möödumist lõikes 3 osutatud 
teabe esitamise kuupäevast.

kättesaamise kinnituse puudumisel pärast 
kahe kuu möödumist lõikes 2 osutatud 
kogu teabe vastuvõtva liikmesriigi 
pädevale asutusele esitamise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja teatab päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele lõike 3 kohaselt 
edastatud teabe hilisematest muudatustest 
lõigetes 3–5 sätestatud korras.

6. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidihaldaja teatab päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele lõike 2 kohaselt 
edastatud teabe hilisematest muudatustest 
lõigetes 3–5 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel on 
õigus teha krediidihaldajate üle 
järelevalvet, uurimisi ja määrata 
halduskaristusi ning võtta 
parandusmeetmeid seoses nende 
tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kui 
päritoluliikmesriigis asuv või asutatud 
krediidihaldaja on asutanud filiaali või 
määranud esindaja vastuvõtvas 
liikmesriigis, teevad päritoluliikmesriigi 
pädevad asutused ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused tihedat koostööd oma 
käesolevas direktiivis sätestatud ülesannete 
ja kohustuste täitmisel, eelkõige kui nad 
teevad kontrollimisi, uurimisi või 
kohapealseid kontrolle asjaomases filiaalis 
või asjaomase esindaja suhtes.

4. Liikmesriigid tagavad, et kui 
päritoluliikmesriigis asuv või asutatud 
krediidihaldaja on asutanud filiaali või 
määranud krediidihaldusteenuse osutaja 
vastuvõtvas liikmesriigis, teevad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
tihedat koostööd oma käesolevas 
direktiivis sätestatud ülesannete ja 
kohustuste täitmisel, eelkõige kui nad 
teevad kontrollimisi, uurimisi või 
kohapealseid kontrolle asjaomases filiaalis 
või asjaomase krediidihaldusteenuse 
osutaja suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
paluvad käesolevas direktiivis sätestatud 
ülesannete ja kohustuste täitmisel 
vastuvõtva liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt abi kohapealse kontrolli 
tegemiseks vastuvõtvas liikmesriigis 
asutatud filiaalis või vastuvõtvas 
liikmesriigis määratud esindaja suhtes.

5. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
paluvad käesolevas direktiivis sätestatud 
ülesannete ja kohustuste täitmisel 
vastuvõtva liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt abi kohapealse kontrolli 
tegemiseks vastuvõtvas liikmesriigis 
asutatud filiaalis või vastuvõtvas 
liikmesriigis määratud 
krediidihaldusteenuse osutaja suhtes. 
Filiaali või krediidihaldusteenuse osutaja 
kohapealset kontrolli tehakse kooskõlas 
selle liikmesriigi õigusnormidega, kus 
kontroll toimub.

Or. en
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Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused otsustavad teha 
kohapealset kontrolli päritoluliikmesriigi 
pädevate asutuste nimel, teevad nad 
kontrolli tulemused viivitamata teatavaks 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid tagavad, et kui 
vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel 
on tõendeid selle kohta, et liikmesriigi 
territooriumil artikli 11 kohaselt teenuseid 
osutav krediidihaldaja ei täida käesolevat 
direktiivi ülevõtvatest siseriiklikest 
õigusnormidest tulenevaid kohustusi, 
edastavad nad need tõendid 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ja 
paluvad neil võtta asjakohaseid meetmeid.

9. Liikmesriigid tagavad, et kui 
vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel 
on tõendeid selle kohta, et liikmesriigi 
territooriumil artikli 11 kohaselt teenuseid 
osutav krediidihaldaja ei täida 
kohaldatavaid eeskirju, sealhulgas 
käesolevat direktiivi ülevõtvatest 
siseriiklikest õigusnormidest tulenevaid 
kohustusi, edastavad nad need tõendid 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ja 
paluvad neil võtta asjakohaseid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)    
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teevad vastuvõtva liikmesriigi esitatud 
tõendite alusel algatatud haldus- või muu 
menetluse või krediidihaldajale määratud 
karistuste ja võetud parandusmeetmete 
üksikasjad või meetmete mittevõtmist 
põhjendava otsuse teatavaks tõendid 
esitanud vastuvõtva liikmesriigi pädevatele 
asutustele hiljemalt kahe kuu jooksul pärast 
lõikes 8 osutatud taotluse saamist. Pärast 
menetluse algatamist teavitavad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused selle 
seisust korrapäraselt vastuvõtva 
liikmesriigi pädevaid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid tagavad, et kui pärast 
päritoluliikmesriigi teavitamist ei ole 
mõistliku aja jooksul võetud asjakohaseid 
meetmeid või kui krediidihaldaja ei täida 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetud meetmetest hoolimata või 
kiireloomulistel juhtudel endiselt käesoleva 
direktiivi kohaseid kohustusi, võivad 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
pärast päritoluliikmesriigi pädevate 
asutuste viivitamata teavitamist määrata 
asjakohaseid halduskaristusi ja võtta 
parandusmeetmeid, et tagada oma 
territooriumil käesoleva direktiivi sätete 
järgimine.

11. Liikmesriigid tagavad, et kui pärast 
päritoluliikmesriigi teavitamist ei ole 
mõistliku aja jooksul võetud asjakohaseid 
meetmeid või arvestades, et krediidihaldaja 
ei täida päritoluliikmesriigi pädevate 
asutuste võetud meetmetest hoolimata või 
kiireloomulistel juhtudel – kui on vaja 
võtta viivitamata meetmed, et kõrvaldada 
tõsine oht krediidivõtjate ühishuvidele – 
endiselt kohaldatavaid eeskirju, 
sealhulgas oma käesoleva direktiivi 
kohaseid kohustusi, võivad vastuvõtva 
liikmesriigi pädevad asutused pärast 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
viivitamata teavitamist määrata 
asjakohaseid halduskaristusi ja võtta 
parandusmeetmeid, et tagada 
kohaldatavate eeskirjade järgimine. Lisaks 
sellele võivad vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused keelata selliste 
krediidihaldajate edasise tegevuse oma 
liikmesriigis, kuni päritoluliikmesriigi 
pädev asutus võtab vastu asjakohase 
otsuse või krediidihaldaja võtab 
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parandusmeetme.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus saada krediidilepingu kohta teavet Õigus saada probleemse krediidilepingu 
järgsete krediidiandja õiguste või 
probleemse krediidilepingu enda kohta 
teavet

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiandja esitab krediidiostjale kogu 
vajaliku teabe, mis võimaldab 
krediidiostjal hinnata krediidilepingu 
väärtust ja selle lepingu väärtusele vastava 
summa sissenõudmise tõenäosust enne 
krediidilepingu üleandmise lepingu 
sõlmimist.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiandja esitab krediidiostjale ise 
vajaliku teabe probleemse krediidilepingu 
kohaste krediidiandja õiguste või 
probleemse krediidilepingu kohta ja kui 
see on asjakohane, tagatise kohta, mis 
võimaldab krediidiostjal hinnata ise 
probleemse krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või probleemsete 
krediidilepingute väärtust ja selle lepingu 
väärtusele vastava summa sissenõudmise 
tõenäosust enne selle krediidiandja 
probleemse krediidilepingu järgsete 
õiguste või selle probleemse 
krediidilepingu üleandmise lepingu 
sõlmimist, tagades krediidiandja poolt 
kättesaadavaks tehtud teabe ja äriandmete 
konfidentsiaalsuse kaitse.

Or. en
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Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et 
krediidiasutus või krediidiasutuse 
tütarettevõtja, kes annab krediidilepingu 
üle krediidiostjale, esitaks käesoleva 
direktiivi artikli 20 lõike 3 ja direktiivi 
2013/36/EL39 artikli 4 kohaselt määratud 
pädevatele asutustele järgmise teabe:

2. Liikmesriigid nõuavad, et 
krediidiasutused, kes annavad probleemse 
krediidilepingu järgsed krediidiandja 
õigused või probleemsed krediidilepingud 
ise üle krediidiostjale, esitaksid käesoleva 
direktiivi artikli 20 lõike 3 ja direktiivi 
2013/36/EL39 artikli 4 kohaselt määratud 
pädevatele asutustele iga üleandmise 
puhul teabe krediidiostja juriidilise üksuse 
identifitseerija kohta või sellise 
identifitseerija puudumise korral järgmise 
teabe:

i) krediidiostja või tema juht- või 
haldusorgani liikmete ja nende isikute 
isikuandmed, kes omavad selles ostjas 
olulist osalust määruse (EL) nr 575/2013 
artikli 4 lõike 1 punkti 36 tähenduses, 
ning
ii) ostja aadress.
Lisaks annab krediidiasutus vähemalt 
järgmise teabe:

__________________ __________________
39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, 
mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse 
alustamise tingimusi ning krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 
27.6.2013, lk 338).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, 
mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse 
alustamise tingimusi ning krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 
27.6.2013, lk 338).

Or. en
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Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidilepingu tagatiseks oleva 
vara liik, sealhulgas teave selle kohta, kas 
tegemist on tarbijatega sõlmitud 
krediidilepinguga;

(a) probleemsete krediidilepingute või 
probleemsete üleantud krediidilepingute 
järgsete krediidiandja õiguste koondjääk;

Or. en

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) krediidilepingu väärtus; (b) probleemsete krediidilepingute või 
probleemsete üleantud krediidilepingute 
järgsete krediidiandja õiguste arv ja 
suurus;

Or. en

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) krediidivõtja ja krediidiostja ning 
vajaduse korral tema artikli 17 kohaselt 
määratud esindaja nimi ja aadress.

(c) andmed selle kohta, kas 
üleandmine hõlmab probleemsete 
krediidilepingute järgseid krediidiandja 
õigusi või tarbijatega sõlmitud 
probleemseid krediidilepinguid ning 
vajaduse korral neid tagavate varade liiki.

Or. en
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Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud pädevad 
asutused edastavad kõnealuses lõikes 
osutatud teabe ja muu teabe, mida nad 
peavad oma käesoleva direktiivi kohaste 
ülesannete täitmiseks vajalikuks, 
viivitamata selle liikmesriigi pädevatele 
asutustele, kus krediidiostja või tema 
artikli 17 kohaselt määratud esindaja on 
asutatud, ja krediidivõtja asutamis- või 
asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele.

3. Kooskõlas käesoleva direktiivi 
artikli 20 lõikega 3 määratud pädevad 
asutused edastavad kõnealuses lõikes 
osutatud teabe ja muu teabe, mida nad 
peavad oma käesoleva direktiivi kohaste 
ülesannete täitmiseks vajalikuks, 
viivitamata krediidiostja 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viivislaenu andmeid käsitlevad tehnilised 
standardid

Andmevorminguid käsitlevad tehnilised 
standardid

Or. en

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EBA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
täpsustatakse vorme, mida 
krediidiasutusest krediidiandjad kasutavad 
artikli 13 lõikes 1 osutatud teabe 
esitamiseks, et anda krediidiostjatele 
kontrollimiseks, finantsalase 

1. EBA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
täpsustatakse vorme, mida 
krediidiasutusest krediidiandjad kasutavad 
artikli 13 lõikes 1 osutatud teabe 
esitamiseks, et anda krediidiostjatele 
kontrollimiseks, finantsalase 
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hoolsuskohustuse täitmiseks ja 
krediidilepingu hindamiseks üksikasjalikku 
teavet oma pangaportfellis olevate 
krediidiriski positsioonide kohta.

hoolsuskohustuse täitmiseks ja probleemse 
krediidilepingu järgsete krediidiandja 
kohustuste või probleemse krediidilepingu 
enda hindamiseks üksikasjalikku teavet 
oma pangaportfellis olevate krediidiriski 
positsioonide kohta. EBA täpsustab 
rakenduslikes tehnilistes standardites 
probleemse krediidilepingu järgseid 
krediidiandja õigusi või probleemset 
krediidilepingut ennast käsitlevad 
nõutavad andmeväljad selleks, et vastata 
artikli 13 lõikes 1 sätestatud teabe 
esitamise nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Pangandusjärelevalve 
esitab rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu komisjonile hiljemalt 
[31. detsembriks 2018].

2. Euroopa Pangandusjärelevalve 
esitab need rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 
12 kuud pärast direktiivi jõustumise 
kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 17 
lõikes 1 osutatud krediidiostja esindaja 
määrab liidus asutatud krediidiasutuse või 
tema liidus asutatud tütarettevõtja või 
tegevusluba omava krediidihaldaja 
teostama krediidihaldustegevust seoses 
tarbijatega sõlmitud krediidilepingutega.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiostja määrab artikli 2 lõike 4 
punkti a alapunktides i ja iii nimetatud 
üksuse või krediidihaldaja teostama 
krediidihaldustegevust seoses 
probleemsete krediidihalduslepingute või 
krediidiandja õigustega.
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Or. en

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiostja suhtes ei kohaldata 
krediidilepingute ostmisel mis tahes muid 
täiendavaid nõudeid peale käesolevat 
direktiivi ülevõtvates siseriiklikes 
õigusnormides sätestatud nõuete.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiostja suhtes ei kohaldata 
probleemsete krediidilepingute järgsete 
krediidiandja õiguste või probleemsete 
krediidilepingute ostmisel mis tahes muid 
täiendavaid haldusnõudeid peale 
käesolevat direktiivi ülevõtvates 
siseriiklikes õigusnormides, tarbijakaitset 
käsitlevates õigusnormides või 
kohaldatavas lepinguõiguses sätestatud 
nõuete. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidilepingu järgsete krediidiandja 
õiguste või krediidilepingu enda 
üleminekul krediidiostjale kohaldatakse 
krediidiostja suhtes jätkuvalt asjaomaseid 
liidu ja siseriiklikke õigusnorme, mis 
käsitlevad eelkõige lepingute täitmisele 
pööramist, tarbijakaitset, krediidivõtja 
õigusi ja kriminaalõigust. Krediidilepingu 
kohaste krediidiandja õiguste või 
krediidilepingu enda üleminek 
krediidiostjale ei tohi mõjutada liidu ja 
siseriiklike õigusnormide kohast tarbijate 
ja teiste krediidivõtjate kaitse taset.

Or. en

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei piira riikide 
volitusi seoses krediidiregistritega, 
sealhulgas volitust nõuda krediidiostjatele 
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teabe andmist krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või krediidilepingu 
enda ja selle täitmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide seadusi, millega 
laiendatakse direktiivi kohaldamisala või 
määratakse täiendavad nõuded 
krediidiostjatele, kellel ei ole tegevusluba 
kooskõlas määrusega (EL) nr 575/2013 
ega direktiiviga 2013/36/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid võivad lubada 
krediidiostjatel kaasata füüsilisi isikuid 
nende saadud laene haldama. Nende 
füüsiliste isikute suhtes tuleb kohaldada 
siseriiklikke õigusakte ja järelevalvekorda 
ning nende puhul ei tohi kasutada teises 
liikmesriigis teenuste osutamise vabadust 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Or. en
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Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Krediidihaldajate, krediidiasutuste ja 

nende tütarettevõtjate kasutamine
1. Liikmesriigid nõuavad, et 
krediidiostja või vajaduse korral tema 
artikli 17 kohaselt määratud esindaja 
teataks krediidiostja või tema esindaja 
asukoha- või asutamisliikmesriigi 
pädevatele asutustele selle 
krediidiasutuse, tema tütarettevõtja või 
krediidihaldaja nime ja aadressi, kelle ta 
on määranud teostama 
krediidihaldustegevust seoses üleantud 
krediidilepinguga.
2. Kui krediidiostja või artikli 17 
kohaselt määratud esindaja määrab 
krediiti haldama muu krediidiasutuse või 
tütarettevõtja või krediidihaldaja, teatab ta 
sellest lõikes 1 osutatud pädevatele 
asutustele vähemalt kaks nädalat ette ning 
esitab selle uue krediidiasutuse, 
tütarettevõtja või krediidihaldaja nime ja 
aadressi, kelle ta on määranud teostama 
krediidihaldustegevust seoses üleantud 
krediidilepinguga.
3. Liikmesriigid nõuavad, et 
krediidiostja või vajaduse korral tema 
artikli 17 kohaselt määratud esindaja 
asukoha- või asutamisliikmesriigi 
pädevad asutused edastaksid artikli 13 
lõike 3 kohaselt saadud teabe 
põhjendamatu viivituseta lõigetes 1 ja 2 
osutatud krediidiasutuse, tema 
tütarettevõtja või krediidihaldaja 
järelevalve eest vastutavatele pädevatele 
asutustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Väljaspool liitu asutatud krediidiostjate 

esindajad
1. Liikmesriigid näevad ette, et 
krediidilepingute üleandmise korral on 
väljaspool liitu asuv või asutatud 
krediidiostja määranud kirjalikult 
esindaja, kelle asu- või asutamiskoht on 
liidus.
2. Pädevad asutused pöörduvad 
kõikides käesoleva direktiivi pideva 
järgimisega seotud küsimustes lõikes 1 
osutatud esindaja poole lisaks 
krediidiostjale või viimase asemel ning 
esindaja on täielikult vastutav käesolevat 
direktiivi ülevõtvate siseriiklike 
õigusnormidega krediidiostjale pandud 
kohustuste täitmise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Krediidilepingu vahetu täitmisele 
pööramine krediidiostjate poolt

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiostja või vajaduse korral tema 
artikli 17 kohaselt määratud esindaja 
teatab krediidiostja või tema esindaja 
asukoha- või asutamisliikmesriigi 
pädevatele asutustele, et ta kavatseb 
krediidilepingu vahetult täitmisele pöörata 
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ja esitab järgmise teabe:
(a) krediidilepingu tagatiseks oleva 
vara liik, sealhulgas teave selle kohta, kas 
tegemist on tarbijatega sõlmitud 
krediidilepinguga;
(b) krediidilepingu väärtus;
(c) krediidivõtja ja krediidiostja või 
tema artikli 17 kohaselt määratud 
esindaja nimi ja aadress.
2. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 
osutatud pädevad asutused edastaks 
lõike 1 kohaselt saadud teabe 
põhjendamatu viivituseta krediidivõtja 
asutamisliikmesriigi pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krediidilepingu üleandmine krediidiostja 
poolt

Probleemse krediidilepingu järgsete 
krediidiandja õiguste või probleemse 
krediidilepingu enda üleandmine 
krediidiostja poolt ja pädevale asutusele 
teadaandmine

Or. en

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
krediidiostja või vajaduse korral tema 
artikli 17 kohaselt määratud esindaja, kes 
annab krediidilepingu üle teisele 

1. Kui krediidiostja annab probleemse 
krediidilepingu järgsed krediidiandja 
õigused või probleemsed krediidilepingud 
ise üle teisele krediidiostjale, nõuavad 



PE629.419v02-00 86/104 PR\1179260ET.docx

ET

krediidiostjale, teeks artikli 18 lõikes 1 
osutatud pädevatele asutustele teatavaks 
krediidilepingu üleandmise ning uue 
krediidiostja ja vajaduse korral tema 
artikli 17 kohaselt määratud esindaja 
nime ja aadressi.

liikmesriigid, et määratud krediidihaldaja 
esitaks päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele iga krediidilepingu üleandmise 
puhul korra kvartalis teabe iga uue 
krediidiostja juriidilise üksuse 
identifitseerija kohta või sellise 
identifitseerija puudumise korral järgmise 
teabe:
i) uue krediidiostja või tema juht- või 
haldusorgani liikmete ja nende isikute 
isikuandmed, kes omavad selles uues 
ostjas olulist osalust määruse (EL) 
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 36 
tähenduses, ning
ii) uue ostja aadress.
Lisaks sellele esitab krediidiostja 
koondtasemel vähemalt järgmise teabe:
(a) probleemsete krediidilepingute või 
probleemsete üleantud krediidilepingute 
järgsete krediidiandja õiguste koondjääk;
(b) probleemsete krediidilepingute või 
probleemsete üleantud krediidilepingute 
järgsete krediidiandja õiguste arv ja 
suurus;
(c) andmed selle kohta, kas üleandmine 
hõlmab probleemsete krediidilepingute 
järgseid krediidiandja õigusi või 
tarbijatega sõlmitud probleemseid 
krediidilepinguid ning vajaduse korral 
neid tagavate varade liiki.

Or. en

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud pädevad asutused edastavad 
artikli 13 lõike 3 kohaselt saadud teabe 
põhjendamatu viivituseta uue krediidiostja 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud pädevad asutused edastavad 
saadud teabe põhjendamatu viivituseta uue 
krediidiostja asukoha- või 
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ja vajaduse korral tema esindaja asukoha- 
või asutamisliikmesriigi pädevatele 
asutustele.

asutamisliikmesriigi pädevatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Krediidiostjate või vajaduse korral 
nende artikli 17 kohaselt määratud 
esindajate asukoha- või 
asutamisliikmesriik tagab, et lõikes 1 
osutatud pädevad asutused vastutavad 
järelevalve eest nende kohustuste täitmise 
üle, mis on sätestatud artiklites 15–19 
seoses krediidiostjatega või vajaduse 
korral nende artikli 17 kohaselt määratud 
esindajatega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigid määravad lõike 3 
kohaselt mitu pädevat asutust, määravad 
nad kindlaks nende vastavad ülesanded.

4. Kui liikmesriigid määravad lõike 3 
kohaselt mitu pädevat asutust, määravad 
nad kindlaks nende vastavad ülesanded ja 
määravad ühe neist ühtseks 
kontaktpunktiks kogu teabevahetuse ja 
suhtluse jaoks kas päritolu- või vastuvõtva 
liikmesriigi pädevate asutustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pädevad asutused kontrollivad 
samuti, kas artiklis 1 sätestatud nõuded 
on endiselt täidetud, kui neil on piisavalt 
alust kahtlustada, et kõnealuses 
krediidiasutuses või investeerimisühingus 
on toimunud rahapesu või terrorismi 
rahastamine või vastav katse või on 
selleks olemas suurenenud risk.

Or. en

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 20 
lõike 3 kohaselt määratud 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
antakse kõik nende käesolevast direktiivist 
tulenevate ülesannete ja kohustuste 
täitmiseks vajalikud järelevalve-, uurimis- 
ja karistamisvolitused, sealhulgas:

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 20 
lõike 3 kohaselt määratud 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
antakse kõik nende käesolevast direktiivist 
tulenevate ülesannete ja kohustuste 
täitmiseks vajalikud järelevalve-, uurimis- 
ja karistamisvolitused, sealhulgas 
vähemalt:

Or. en

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) õigus määrata halduskaristusi ja 
võtta parandusmeetmeid kooskõlas 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  
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artiklit 22 ülevõtvate õigusnormidega;

Or. en

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) volitused nõuda, et krediidihaldaja 
vabastaks ametist oma juht- või 
haldusorgani liikmed, kui nad ei vasta 
artikli 5 lõike 1 punktis b sätestatud 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) volitused nõuda, et 
krediidihaldajad muudaksid või 
ajakohastaksid krediidihaldaja 
asutusesisest juhtimiskorda ja 
sisekontrollisüsteemi selleks, et tagada 
tulemuslikult krediidivõtja õiguste 
austamine kooskõlas krediidilepingut 
hõlmavate õigusnormidega;

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) volitused nõuda, et 
krediidihaldajad muudaksid või 
ajakohastaksid oma vastu võetud 
tegevuspõhimõtteid, et tagada 
krediidivõtjate õiglane ja hoolas 
kohtlemine ning krediidivõtjate kaebuste 
registreerimine ja käsitlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e d) volitused nõuda täiendavat teavet 
probleemsete krediidilepingute järgsete 
krediidiandja õiguste ülemineku või 
probleemsete krediidilepingute endi 
ülemineku kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
hindavad vähemalt kord aastas artikli 5 
lõike 1 punktides c, d ja e sätestatud nõuete 
täitmist krediidihaldaja poolt.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
hindavad, kasutades riskipõhist 
lähenemisviisi, artikli 5 lõike 1 
punktides c, d, e ja e b sätestatud nõuete 
täitmist krediidihaldaja poolt.

Or. en
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Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused teevad korrapäraselt ja vähemalt 
kord aastas vastuvõtvate liikmesriikide 
pädevatele asutustele teatavaks lõikes 2 
osutatud hindamise tulemused, sealhulgas 
määratud halduskaristuste või võetud 
parandusmeetmete üksikasjad.

4. Päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused teevad vastuvõtvate liikmesriikide 
pädevatele asutustele teatavaks lõikes 2 
osutatud hindamise tulemused, sealhulgas 
määratud halduskaristuste või võetud 
parandusmeetmete üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
nõuda, et krediidihaldaja, 
krediidihaldusteenuse osutaja või 
krediidiostja või tema artikli 17 kohaselt 
määratud esindaja, kes ei täida käesolevat 
direktiivi ülevõtvate siseriiklike 
õigusnormide nõudeid, võtaks juba 
varakult kõik nende õigusnormide 
järgimiseks vajalikud meetmed.

6. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
nõuda, et krediidihaldaja, 
krediidihaldusteenuse osutaja või 
krediidiostja, kes ei täida käesolevat 
direktiivi ülevõtvate siseriiklike 
õigusnormide nõudeid, võtaks juba 
varakult kõik nende õigusnormide 
järgimiseks vajalikud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
asjakohaste halduskaristuste ja 

1. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
õigust kehtestada kriminaalkaristusi, 
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parandusmeetmete kohta, mida 
kohaldatakse vähemalt järgmistes 
olukordades:

kehtestavad liikmesriigid eeskirjad 
asjakohaste halduskaristuste ja 
parandusmeetmete kohta, mida 
kohaldatakse vähemalt järgmistes 
olukordades:

Or. en

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidihaldaja ei sõlmi tegevuse 
edasiandmise lepingut või sõlmib selle 
artiklit 10 ülevõtvaid õigusnorme rikkudes 
või krediidihaldusteenuse osutaja, kellele 
tegevus edasi anti, rikub raskelt 
kohaldatavaid õigusnorme, sealhulgas 
käesolevat direktiivi ülevõtvaid 
siseriiklikke õigusnorme;

(a) krediidihaldaja ei vasta käesoleva 
direktiivi artiklit 9 ülevõtvates siseriiklikes 
õigusnormides sätestatud nõudele või 
sõlmib tegevuse edasiandmise lepingu 
artiklit 10 ülevõtvaid õigusnorme rikkudes 
või krediidihaldusteenuse osutaja, kellele 
tegevus edasi anti, rikub raskelt 
kohaldatavaid õigusnorme, sealhulgas 
käesolevat direktiivi ülevõtvaid 
siseriiklikke õigusnorme;

Or. en

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) krediidihaldaja juhtimiskord ja 
sisekontrollisüsteem ei taga krediidivõtja 
õiguste austamist ega andmekaitsenormide 
järgimist;

(b) artikli 5 lõike 1 punktis c 
sätestatud krediidihaldaja juhtimiskord ja 
sisekontrollisüsteem ei taga krediidivõtja 
õiguste austamist ega andmekaitsenormide 
järgimist;

Or. en
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Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) krediidihaldaja töökord ei taga 
krediidivõtjate kaebuste registreerimist ega 
käsitlemist vastavalt käesolevat direktiivi 
ülevõtvates siseriiklikes õigusnormides 
sätestatud kohustustele;

(d) artikli 5 lõike 1 punktis e 
sätestatud krediidihaldaja töökord ei taga 
krediidivõtjate kaebuste registreerimist ega 
käsitlemist vastavalt käesolevat direktiivi 
ülevõtvates siseriiklikes õigusnormides 
sätestatud kohustustele;

Or. en

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) krediidiostja või vajaduse korral 
tema artikli 17 kohaselt määratud 
esindaja ei esita artikleid 16, 18 ja 19 
ülevõtvate siseriiklike õigusnormidega ette 
nähtud teavet;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) krediidiostja või vajaduse korral 
tema artikli 17 kohaselt määratud 
esindaja ei täida artiklit 15 ülevõtvates 
siseriiklikes õigusnormides sätestatud 
nõuet;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) krediidiostja ei täida artiklit 17 
ülevõtvates siseriiklikes õigusnormides 
sätestatud nõuet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) krediidiasutus ei edasta käesoleva 
direktiivi artiklit 13 ülevõtvates 
siseriiklikes õigusnormides sätestatud 
teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) krediidihaldaja võimaldab ühel või 
enamal isikul, kes ei vasta artikli 5 lõike 1 
punktis b sätestatud nõuetele, saada või 
jääda oma juht- või haldusorgani 
liikmeks; 

Or. en
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Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) krediidihaldaja ei täida käesoleva 
direktiivi artiklit 17 ülevõtvates 
siseriiklikes õigusnormides sätestatud 
nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidihaldajana tegutsemiseks 
antud tegevusloa tühistamine;

(a) krediidihaldajana tegutsemiseks 
antud tegevusloa kehtetuks tunnistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldus, milles nõutakse, et 
krediidihaldaja või krediidiostja või 
vajaduse korral tema artikli 17 kohaselt 
määratud esindaja heastaks rikkumise 
ning lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks 
selle tegevuse kordamisest;

(b) korraldus, milles nõutakse, et 
krediidihaldaja heastaks rikkumise ning 
lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle 
tegevuse kordamisest;

Or. en
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Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
halduskaristuse või muu parandusmeetme 
laadi ja rahalise halduskaristuse suuruse 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused vajadust mööda arvesse kõiki 
järgmisi asjaolusid:

4. Liikmesriigid tagavad, et 
halduskaristuse või muu parandusmeetme 
laadi ja rahalise halduskaristuse suuruse 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse kõiki asjaomaseid 
asjaolusid, sealhulgas järgmisi:

Or. en

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rikkumise toime pannud 
krediidihaldaja või krediidiostja või 
vajaduse korral tema artikli 17 kohaselt 
määratud esindaja vastutuse ulatus;

(b) rikkumise toime pannud 
krediidihaldaja või krediidiostja vastutuse 
ulatus;

Or. en

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) rikkumise toime pannud 
krediidihaldaja või krediidiostja või 
vajaduse korral tema artikli 17 kohaselt 
määratud esindaja poolt rikkumisega 
teenitud kasumi või välditud kahju suurus, 
kui neid saab kindlaks teha;

(d) rikkumise toime pannud 
krediidihaldaja või krediidiostja poolt 
rikkumisega teenitud kasumi või välditud 
kahju suurus, kui seda saab kindlaks teha;

Or. en
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Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) rikkumise toime pannud 
krediidihaldaja või krediidiostja või 
vajaduse korral tema artikli 17 kohaselt 
määratud esindaja varasemad rikkumised;

(g) rikkumise toime pannud 
krediidihaldaja või krediidiostja varasemad 
rikkumised;

Or. en

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 1 osutatud olukord 
puudutab juriidilisi isikuid, tagavad 
liikmesriigid ka, et pädevad asutused 
kohaldavad lõikes 2 sätestatud 
halduskaristusi ja parandusmeetmeid juht- 
või haldusorgani liikmete ja muude 
siseriiklike õigusnormide kohaselt 
rikkumise eest vastutavate isikute suhtes.

5. Liikmesriigid tagavad ka, et 
pädevad asutused saavad kohaldada 
lõikes 2 sätestatud halduskaristusi ja 
parandusmeetmeid juht- või haldusorgani 
liikmete ja muude siseriiklike 
õigusnormide kohaselt rikkumise eest 
vastutavate isikute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused annavad enne otsuse tegemist 
käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud 
halduskaristuste või parandusmeetmete 
määramise kohta asjaomasele 

6. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused annavad enne otsuse tegemist 
käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud 
halduskaristuste või parandusmeetmete 
määramise kohta asjaomasele 
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krediidihaldajale või krediidiostjale või 
vajaduse korral tema artikli 17 kohaselt 
määratud esindajale võimaluse esitada 
oma seisukohad.

krediidihaldajale või krediidiostjale 
võimaluse esitada oma seisukohad.

Or. en

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et iga otsus, 
millega määratakse lõikes 2 sätestatud 
halduskaristused või parandusmeetmed, on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja et selle võib 
edasi kaevata.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Or. en

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
jätta halduskaristusi käsitlevad eeskirjad 
kehtestamata selliste õigusrikkumiste 
puhul, mille eest kohaldatakse siseriikliku 
õiguse alusel kriminaalkaristusi. Sellisel 
juhul teavitavad liikmesriigid komisjoni 
asjakohastest kriminaalõiguse sätetest.

Or. en

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu direktiiv
5. jaotis
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks direktiivi 2014/17/EL, 
direktiivi 2008/48/EÜ ja direktiivi 
93/13/EMÜ kohaseid kohustusi teavitada 
tarbijat, tagavad liikmesriigid, et enne 
krediidilepingu tingimuste muutmist 
nõusoleku või õigusnormide alusel esitab 
krediidiandja tarbijale järgmise teabe:

Ilma et see piiraks direktiivi 2014/17/EL, 
direktiivi 2008/48/EÜ ja direktiivi 
93/13/EMÜ kohaseid kohustusi teavitada 
tarbijat, tagavad liikmesriigid, et enne 
krediidilepingu järgsete krediidiandja 
õiguste või krediidilepingu enda 
tingimuste muutmist nõusoleku või 
õigusnormide alusel esitab krediidiandja 
tarbijale järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandatud muudatuste selge ja 
põhjalik kirjeldus;

(a) kavandatud muudatuste ja võlgniku 
nõusoleku vajaduse või kui see on 
asjakohane, seaduse alusel kehtestatud 
muudatuste selge ja põhjalik kirjeldus;

Or. en
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Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikisikutele isikuandmete töötlemise 
kohta teabe andmine ning selliste 
isikuandmete töötlemine ja mis tahes muu 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
direktiivi kohaldamisel toimub vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 ja määrusele 
(EÜ) nr 45/2001.

Isikuandmete töötlemine käesoleva 
direktiivi kohaldamisel toimub vastavalt 
määrusele (EL) 2016/697 ja määrusele 
(EL) 2018/1725.

Or. en

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused, kes saavad oma käesoleva 
direktiivi kohaseid ülesandeid ja kohustusi 
täites konfidentsiaalset teavet, kasutavad 
seda teavet üksnes oma ülesannete ja 
kohustuste täitmise käigus.

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused, kes saavad oma käesoleva 
direktiivi kohaseid ülesandeid ja kohustusi 
täites konfidentsiaalset teavet, kasutavad 
seda teavet üksnes oma ülesannete ja 
kohustuste täitmise käigus vastavalt 
käesolevat direktiivi ülevõtvatele 
siseriiklikele õigusnormidele. 
Teabevahetus toimub direktiivi 
2014/65/EL artiklis 76 osutatud 
ametialase saladuse hoidmise tingimuste 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid näevad ette, et kõik 
isikud, kes töötavad või on töötanud 
pädevate asutuste heaks, ning pädevate 
asutuste huvides tegutsevad audiitorid ja 
eksperdid on kohustatud hoidma 
ametisaladust.

Or. en

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 41 a.

__________________
1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist hindab komisjon 
käesolevat direktiivi ja esitab aruande 
peamiste järelduste kohta Euroopa 

1. Viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist hindab komisjon 
käesolevat direktiivi ja esitab aruande 
peamiste järelduste kohta Euroopa 
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Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Hinnang 
peab sisaldama vähemalt järgmisi 
andmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tegevusluba omavate 
krediidihaldajate arv liidus ja vastuvõtvas 
liikmesriigis teenuseid osutavate 
krediidihaldajate arv;

Or. en

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) probleemsete krediidilepingute 
järgsete õiguste või selliste probleemsete 
krediidilepingute arv, mille on ostnud 
krediidiasutustelt krediidiostjad, kes 
asuvad või on asutatud krediidiasutusega 
samas liikmesriigis, krediidiasutuse 
liikmesriigist erinevas liikmesriigis või 
väljaspool liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt iii (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) krediidihaldajate ja krediidiostjate 
tegevusega seotud olemasoleva rahapesu- 
või terrorismi rahastamise ohu hinnang;

Or. en

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) pädevate asutuste vaheline koostöö 
vastavalt artiklile 37.

Or. en

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu ja avaldavad need 
hiljemalt 31. detsembriks 2020. Nad 
edastavad kõnealuste õigus- ja 
haldusnormide teksti viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu ja avaldavad need 
hiljemalt 24 kuud pärast jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste õigus- ja 
haldusnormide teksti viivitamata 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
norme alates 1. jaanuarist 2021.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
norme alates päevast, mil möödub 24 kuud 
jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõiget 1 ning artikleid 7 ja 9–12 
kohaldatakse siiski alates 1. juulist 2021.

Erandina lubatakse üksustel, kes juba 
teostavad kooskõlas siseriiklike 
õigusnormidega artikli 3 lõikes 9 
määratletud krediidihaldustegevust 
esimeses lõigus nimetatud kuupäeval, 
jätkata selle tegevuse elluviimist oma 
päritoluriigis kuni 30 kuud alates 
käesoleva direktiivi jõustumisest või kuni 
kuupäevani, mil nad saavad tegevusloa 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Or. en


